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С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 193 от Закона за общ ествените поръчки

На основание чл. 193 от ЗО П , във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и отразените 
мотиви в П ротокол от 30 .11 .2018 г. на К ом исията, н азн ачен а със Заповед № РД -06-26 
/31.10.2018 г. със задача да разгледа и оцени получените оф ерти , изготвени в отговор на 
обява № ОБ - 2 /22.10.201 8 г. за общ ествена поръчка на стойн ост по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
предмет: „Закупуване на 4 броя автомати за талони за платено паркиране" с 
публикувана И нф орм ация за обява с ID 9082168 в П ортала за общ ествени поръчки (ПОП) 
и с адрес па проф ила на купувача на „О рганизация на движ ението , паркинги и гараж и” 
ЕООД: h ttp s://w w w .v e lik o -ta rn o v o .b g /b g /p ro fil-n a-k u p u v ach a /6 2 1 /.

Възлагането на обществената поръчка, при следните мотиви:

Оферта с входящ № АСД-02-482, постъпила на 26.10.2018 г. в 11.55 ч., подадена от 
„Майнинг” ООД, ЕИК 130671084, със седалище и адрес на управление град София 1113, бул. 
„Шипченски проход” 18, Бизнес център „Галакси”, ет.2, офис 206-210, тел.0889542143, 
02/8722486, представлявано от управителя Нели Стойкова -  Йорданова не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката и комисията единодушно е приела, че е налице 
основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, т. 2. Б, „а" от ЗОП.

С протокол от дата 30.11.2018 г., е констатирано:
Комисията, след като се е запознала подробно с Техническото предложение от участника, е 

установила, че има несъответствия, съгласно изискванията на Възложителя.
Техническото предложение на участника е изготвено по образец №3. Участника „Майнинг” 

ООД декларира, че предложените от него 4 броя автомати за платено паркиране отговарят на 
нормите по стандарт E N 12414, както и че разполагат с двустенен трезор, в зоната на ключалката 
4 мм. манганова стомана и отговарящ на стандарт за сигурност EN 14450 -  стъпало 2.

Представени са на английски език: Декларация за съответствие на продукт; LVD Test 
сертификат за продукт; EMC Test сертификат за продукт; Писмо но стандарт EN12414 от 
фирмата производител.

Участникът не е представил изисканите съгласно техническата спецификация документи в 
превод на български език. Посочените документи са изрично изброени в Протокол №1 от 
работата на комисията. Съгласно условията на документацията за обществена поръчка -  
„Офертата се изготвя на български език. Когато е представен документ на чужд език, той се 
придружава от превод на български език“ . Участника не е приложил посоченото изискване.

Участника не е представил изискуемия в техническата спецификация стандарт E N 14450 -  
стъпало 2.

Оферта с входящ № АСД-02-483, постъпила на 29.10.2018 г. в 10.58 ч„ подадена от „Бг 
Телеком” ЕООД, ЕИК 203773709, със седалище и адрес на управление : гр. София, ул.”Боряна” 
№ 26, ет. 5, ап. 30, представлявано от управителя Виктор Иванов не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката и комисията единодушно е приела, че е налице 
основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, т. 2, б.„а" от ЗОП.

С протокол от дата 30.11.2018 г., е констатирано:
Комисията, след като се е запознала подробно с Техническото предложение от участника, е 

установила, че има несъответствия, съгласно изискванията на Възложителя.

ПРЕКРАТЯВАМ :

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/621/
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Техническото предложение на участника е изготвено по образец №3. Участника „БГ 
Телеком” ЕООД декларира, че предложените от него 4 броя автомати за платено паркиране 
отговарят на нормите по стандарт EN12414, както и че разполагат с двустенен трезор, в зоната на 
ключалката 4 мм. манганова стомана и отговарящ на стандарт за сигурност EN14450 -  стъпало 2, 
но не е представил изискуемите в техническата спецификация стандарти.

Оферта с входящ № АСД-02-485, постъпила на 29.10.2018 г. в 13.48 ч., подадена от „Ханза” 
ООД, ЕИК 123685518, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Света 
Троица” 84, ет. 1, оф. 2, представлявано от управителя Румен Станилов не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката и комисията единодушно е приела, че е налице 
основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 107, т. 2, б.„а" от 3011.

С протокол от дата 30.11.2018 г., е констатирано:
Комисията, след като се е запознала подробно с Техническото предложение от участника, е 

установила, че има несъответствия, съгласно изискванията на Възложителя.
Техническото предложение на участника е изготвено по образец №3. Участника „Ханза” 

ООД декларира, че предложените от него 4 броя автомати за платено паркиране отговрят на 
нормите по стандарт EN12414, както и че разполагат с двустенен трезор, в зоната на ключалката 
4 мм. манганова стомана и отговарящ на стандарт за сигурност EN14450 -  стъпало 2, но не е 
представил изискуемите в техническата спецификация стандарти.

В техническите изисквания от документацията Възложителят, е изискал техническите 
предложения да съответстват на представеното в техническата спецификация, част от която е и 
изискването за представянето на информация, че автоматите следва да отговарят на нормите по 
стандарт EN12414 и стандарт E N 14450 -  стъпало 2 , а без прилагането на тези документи е 
невъзможно комисията да установи съответствие на техническото предложение на участниците с 
поставеното изискване.

Нито един от тримата участници не е предоставил изискуемите документи -  стандарт 
EN12414 на български език и стандарт E N 14450 -  стъпало 2 на български език, съгласно 
горепосочените изисквания на възложителя.

С оглед на установените несъответствия, офертите и на тримата участника „Майнинг” 
ООД, „БЕ Телеком” ЕООД и „Ханза” ООД са неподходящи по смисъла на т. 25, параграф 2 от 
допълнителните разпоредби на ЗОП и на основание чл. 107, т. 1 от 3011, комисията единодушно е 
предложила за отстраняване и тримата участници.

Установените несъответствия правят офертите на участниците неподходящи по смисъла 
на §2, т. 25 от Допълнителни разпоредби на 3011, тъй като не отговаря на изискванията на 
Възложителя и е налице някое от посочените в обществената поръчка основания за отстраняване.

Поради гореизложеното, комисията единодушно е предложила за отстраняване: участниците 
„Майнинг" ООД, гр. София; „Бг Телеком” ЕООД гр. София; „Ханза” ООД гр. Стара Загора на 
основание чл. 107, т. 2, б."а" от ЗОП, а именно Възложителят отстранява от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

Въз основа на горепосоченото прекратявам възлагането на обществената поръчка на 
основание чл. 193 от ЗОП вт зръзка с чл. 110, ал. 1, т. 2. предложение второ от 3011.
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