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СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 193 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и отразените
мотиви в Протокол от 06.11.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед №РД 22 1881/06.11.2018 г. със задача да разгледа и оцени получените оферти, изготвени в отговор
на обява №ОБ - 27/24.10.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с
предмет: „Публикации на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в
ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление
на собствеността" (като относно отдел „Управление на собствеността" ще се включва
управление на общинската собственост и друга информация за дирекцията), дирекция
„Социални дейности и здравеопазване" и структурите към нея, дирекция „Култура,
туризъм
и международни дейности" и структурите
към
нея, дирекция
„Административно обслужване", дирекция „Образование, младежки дейности и
спорт" и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на
административни структури на Община Велико Търново" с публикувана Информация
за обява с ID 9082319 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за
удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 - 161 51/01.11.2018 г., публикувана в ПОП с ID №9082645 на 01.11.2018 г., с адрес на профила на
купувача
на
Община
Велико
Търново:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/623,
ПРЕКРАТЯВАМ:
Възлагането на обществената поръчка, при следните мотиви:
Оферта с вх. №5300 - 5035 - 2/30.10.2018 г. от 15:20 часа на „Янтрапрес" АД, гр.
Велико Търново, ул. „Бачо Киро" №3, тел.: 0887 870064, e-mail: dnes@vali.bg, 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 06.11.2018 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 №2.2 и съдържа
изискуемата информация от възложителя за обява №ОБ - 24 от 21.08.2018 г. Със своето
предложение участникът декларира:
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S желание за участие в обществената поръчка с предмет: „Публикации на
различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността
на Община Велико Търново", по обособени позиции": Обособена позиция №2: Публикации
на различна по вид информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с
дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността" (като относно
отдел „Управление на собствеността" ще се включва управление на общинската
собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и
здравеопазване" и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни
дейности" и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване", дирекция
„Образование, младежки дейности и спорт" и структурите към нея, както и друга
информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново"
S съгласие с клаузите на проекта на договор;
S съгласие със срок на валидност на офертата - до 30.10.2018 г.;
S при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
S срок за публикация след заявка от страна на Възложителя - 2 (два) работни
дни;
•S срок за изпълнение на поръчката - 1 година или до достигане на сумата от
70 000,00 лв. без ДДС, заедно с договорите по позиции 1, 3 и 4 и с други договори с
аналогичен предмет;
•S наличие на печатна база, с която ще разполага за изпълнението на дейностите
по договора.
Съгласно обявените условия в обществената поръчка и приложените Образци
към обявената на дата 24.10.2018 г. обява №ОБ - 27/24.10.2018 г. Образец №2
„Техническо предложение за изпълнение на поръчка" следва да съдържа информацията:
•S предметът на обществената поръчка е „Публикации на различна по вид
информация (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на: дирекция
„Правно обслужване и управление на собствеността" (като относно отдел „Управление на
собствеността" ще се включва управление на общинската собственост и друга информация
за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване" и структурите към нея,
дирекция „Култура, туризъм и международни дейности" и структурите към нея, дирекция
„Административно обслужване", дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" и
структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури
на Община Велико Търново";
S срокът на валидност на офертата е 31.01.2019 г.
Комисията е констатирала, че с така представеното техническо предложение,
участникът е изявил желание за участие в обществена поръчка с друг предмет и посоченият
срок на валидност на офертата е до 30.10.2018 г., който е по-кратък от заложения в образец
№2, а именно: 31.01.2019 г.
В посочените точки - т. 13 и т. 14 от документацията е записано „При изготвяне на
офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя
условия, посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци. Всички
образци на документи са публикувани в „Профил на купувача" на възложителя на
посочения в обявата интернет адрес".
Участник, чийто Техническо предложение не е изготвено и представено по образец
от документацията се отстранява.
С допуснатите от участника несъответствия, комисията не може по безпорен начин
да констатира, че направеното от него техническо предложение е коректно.

Така направеното Техническо предложение не отговаря на изискванията на
Възложителя, което е основание за отстраняване поради неспазване на предварително
обявените условия на Възложителя.
При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва
заложените от възложителя изисквания, посочени в документацията за обществената
поръчка. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от
Възложителя изисквания е основание за отстраняване от поръчката. Също така
Възложителят изрично е записал в документацията за обществената поръчка в Раздел III
„Изисквания към техническото предложение": Срокът на валидност на офертите е
времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях
оферти. Предложение
с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от
Възложителя
като несъответстващо
на изискванията.
Участникът ще бъде
отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена
поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност.
Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла
на §2, т. 25 от Допълнителни разпоредби на ЗОП, 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
участника „Янтрапрес" АД, гр. Велико Търново 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 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от
Закона за защита на личните данни!

ИНЖ. ДАНИЕЛ
Кмет на Община Велико Т

