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СЪОБЩЕНИЕ 
по чл. 193 от Закона за обществените поръчки 

(Настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на Закона за 
обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП, ДВ 
бр. 86 от 18.10.2018 г.) и Правилника за прилагане на ЗОП (обн., ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г., 
съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП, ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.). В настоящият протокол 
използваните абревиатури - ЗОП и ППЗОП да се считат , че препращат към конкретните 
разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал. 1 от 
ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.) 

На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и отразените 
мотиви в Протокол от 10.04.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед №РД 22 -

410/12.03.2019 г. със задача да разгледа и оцени получените оферти, изготвени в отговор на 
обява №ОБ - 7/27.02.209 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
предмет: „Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община 
Велико Търново - за гр. Велико Търново" с публикувана Информация за обява с ID 
9086158 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 - 161 - 10/07.03.2019 г., 
публикувана в ПОП с ID №9086512 на 07.03.2019 г., с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/648, 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

Възлагането на обществената поръчка, при следните мотиви: 

1. Оферта с вх. №5300 - 20910 - 1/01.03.2019 г. в 10:18 часа на 
„ТРАНСКОНСУЛТ - 22" ООД, адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул. „Дамян 
Груев" №10-12, ет. 2, офис 10, тел: 02/9523676; 02/8053996, e-mail: 
office^transconsultgroup.com, лице за контакти: Венелина Борисова. 

С протокол от дата 10.04.2019 г., е констатирано: 
Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 

е установила, че офертата на участника не съответства на предварително обявените условия 
в документацията. 

Техническото предложение на участника е изготвено по образец №3 и съдържа 
изискуемата информация от възложителя за обява №ОБ - 4/22.02.2019 г. 
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Комисията е констатирала, че с така представеното техническо предложение, 
участникът не е представил подробна информация за начина на изпълнение на услугата, 
която да е в съответствие с техническата спецификация и изисквания на Възложителя. 

В посочената точка от Раздел III „Изисквания към техническото предложение" - т. 5 
от документацията е записано „Участникът представя информация в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на възложителя, както и за заетият за 
изпълнението на услугата персонал. Участникът следва да посочи информация, съгласно 
техническата спецификация и персонала, който ще бъде зает в изпълнението на услугата. 
Посочват се всички членове и ръководен състав, и ролята която ще изпълняват в екипа". 

Участник, чийто Техническо предложение не е изготвено и представено по образец 
от документацията се отстранява. 

С допуснатите от участника несъответствия, комисията не е можела 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": „Оферти с Техническо предложение, в което 
няма описана горепосочената информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат 
допуснати до оценяване". 

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 „ТРАНСКОНСУЛТ - 22" ООД, гр. София 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. 

2. Оферта с вх. №5300 - 22299 - 1/06.03.2019 г. в 11:01 ч. на „ИМПРО" ЕООД, 
адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Народни будители" №17, тел.: 
0888159466, e-mail: office@impro.bg, лице за контакти: Иван Йовчев. 

С протокол от дата 10.04.2019 г., е констатирано: 
В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът, по отношение на който е 

констатирано несъответствие или липса на информация, не представи своя отговор. 
Участникът „ИМПРО" ЕООД, гр. Велико Търново е получил протокол №2 от 

21.03.2019 г. на комисията на дата 22.03.2019 г. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 
участниците в срок от 5 работни дни следва да представят отговори, съдържащи документи 
за отстраняване на констатираните липси, непълноти или несъответствия с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор. Посоченият по-горе срок от 5 работни 
дни изтича на дата 29.03.2019 г. В определения срок няма постъпил отговор от участника 
„ИМПРО" ЕООД. 

С протокол от дата 21.03.2019 г., комисията е констатирала липси, непълноти или 
несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 
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Поради факта, че не е получен отговор в определения срок - 29.03.2019 г. от 
участника „ИМПРО" ЕООД, гр. Велико Търново, комисията единодушно е решила, че не са 
отстранени установените нередности и е налице несъответствие на участника, относно това, 
че: 

1) Участникът не е декларирал, нужната информация, относно използването на трети 
лица и представянето на необходимите документи за поетите от третите лица задължения. 

2) Участникът не е предложил услуга, с която да докаже изпълнението на 
изискването на Възложителя да е изработил поне 1 (една) услуга идентична или сходна с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, а 
именно: Изработен окончателен и одобрен проект на Генерален план за организация на 
движението за населено място. От така представената информация се вижда, че участникът 
не отговаря на поставеното от Възложителя минимално изискване за извършена поне 1 
(една) услуга - изработен окончателен и одобрен проект на Генерален план за организация 
на движението за населено място. 

3) Посоченият персонал не отговаря на минималните изискванията на Възложителя, 
тъй като посочения експерт „Пътно строителство" няма опит на същата позиция в 
разработването на поне един план/проект с предмет идентичен или сходен с този на 
настоящата обществена поръчка, а именно: изработване на генерален план за организация 
на движението за населено място, съобразно изрично посоченото изискване. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията единодушно е решила да не допусне 
участника „ИМПРО" ЕООД, гр. Велико Търново до разглеждане на техническото му 
предложение при изложените мотиви. 

Поради гореизложеното, комисията единодушно е предложила за отстраняване от 
участие в процедурата участника „ИМПРО" ЕООД, гр. Велико Търново на основание чл. 
107, т. 1 от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който не 
отговаря на поставените критерии за подбор или не е изпълнил друго условие, посочено в 
документацията. 

3. Оферта с вх. №5300 - 18422 - 4/11.03.2019 г. в 11:56 ч. на „ФРИБУЛ" ООД, 
адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, ул. „Цар Асен" №11а, ет. 2, тел.: 052/604603; 
факс: 052/604609, e-mail: info(a),fribul.com, лице за контакти: арх. Юлия Железова. 

С протокол от дата 10.04.2019 г., е констатирано: 
В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът, по отношение на който е 

констатирано несъответствие или липса на информация, не е представил своя отговор. 
Участникът „ФРИБУЛ" ООД, гр. Варна е получил протокол №2 от 21.03.2019 г. на 

комисията на дата 27.03.2019 г. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците в срок от 5 
работни дни следва да представят отговори, съдържащи документи за отстраняване на 
констатираните липси, непълноти или несъответствия с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор. Посоченият по-горе срок от 5 работни дни изтича на 
дата 03.04.2019 г. В определения срок няма постъпил отговор от участника „ФРИБУЛ" 
ООД. 

С протокол от дата 21.03.2019 г., комисията е констатирала липси, непълноти или 
несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 

Поради факта, че не е получен отговор в определения срок - 03.04.2019 г. от 
участника „ФРИБУЛ" ООД, гр. Варна, комисията единодушно е решила, че не са 
отстранени установените нередности и е налице несъответствие на участника, относно това, 
че: 



1) Участникът не е декларирал, нужната информация, относно използването на 
подизпълнители и представянето на необходимите документи за поетите от 
подизпълнителите задължения. 

2) Участникът не е предложил услуга, с която да докаже изпълнението на 
изискването на Възложителя да е изработил поне 1 (една) услуга идентична или сходна с 
предмета на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, а 
именно: Изработен окончателен и одобрен проект на Генерален план за организация на 
движението за населено място. От така представената информация се вижда, че участникът 
не отговаря на поставеното от Възложителя минимално изискване за извършена поне 1 
(една) услуга - изработен окончателен и одобрен проект на Генерален план за организация 
на движението за населено място. 

3) Посоченият персонал не отговаря на минималните изискванията на Възложителя, 
тъй като посочения експерт „Пътно строителство" няма опит на същата позиция в 
разработването на поне един план/проект с предмет идентичен или сходен с този на 
настоящата обществена поръчка, а именно: изработване на генерален план за организация 
на движението за населено място, съобразно изрично посоченото изискване. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията единодушно е решила да не допусне 
участника „ФРИБУЛ" ООД, гр. Варна до разглеждане на техническото му предложение при 
изложените мотиви. 

Поради гореизложеното, комисията единодушно е предложила за отстраняване от 
участие в процедурата участника „ФРИБУЛ" ООД, гр. Варна на основание чл. 107, т. 1 от 
ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на 
поставените критерии за подбор или не е изпълнил друго условие, посочено в 
документацията. 

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. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ 
Кмет на Община Велико Търнд, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
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