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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
no ЧЛ. 193 OT 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 02.07.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22 -
1052/02.07.2019 г. със задача да разгледа и оцени получените оферти, изготвени в 
отговор на обява № ОБ - 19/14.06.2019г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, 
ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за 
обекти на ЦСУ, структури на дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт" и Общински приют за безстопанствени кучета при Община Велико 
Търново" с публикувана Информация за обява ID 9089227 в Портала за обществени 
поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти, публикувана в ПОП с ID 9089633 на 26.06.2019 г., с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/688/ 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

Възлагането на обществената поръчка, при следните мотиви: 

Участникът „Хигиенно - медицинска индустрия" ЕООД, гр. Велико 
Търново, ул. „Никола Габровски" № 81А, тел. 062/ 62 24 29, факс: 062/ 63 46 09, е-
mail: head office(g)hmi-companv.com 

Съгласно раздел III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, т. 6 от документацията: „Участникът посочва в 
Техническото предложение и търговските наименования и производители на 
продуктите от т. 1 до т. 14 от Техническата спецификация, които предлага." 

В техническото си предложение в т. 7, участникът в табличен вид е посочил 
търговските наименования и производители на продуктите от т. 1 до т. 4, в т. 6 и от т. 8 
до т. 14 от Техническата спецификация. Комисията установи, че участникът не е 
посочил производителите на следните продукти: кислол и белина от т. 5 на списъка с 
продукти и Домакинска тел - неръждаема - 2 бр. в пакет от т. 7. 

С оглед на направената констатация комисията приема, че офертата на 
участника „Хигиенно медицинска индустрия" ЕООД не отговаря на поставените от 
Възложителя изисквания за съдържанието на Техническото предложение, поради, 
което участникът следва да бъде отстранен и не допуснат до оценяване на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. 

Intertek 

ISO 9001:2008 Сертификат NQ030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 
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Представяне на допълнителни документи е допустимо само относно доказване 
на съответствието на участника с поставените критерий за подбор. По отношение на 
техническото предложение Законът за обществени поръчки не предвижда възможност 
за допълнително представяне на документи или допълване на офертата. Видно е, че 
участникът, „Хигиенно медицинска индустрия" ЕООД не е спазил поставените 
изисквания, относно задължителното съдържание на офертата и по конкретно на 
техническото предложение. В тази връзка участникът „Хигиенно медицинска 
индустрия" ЕООД не следва да бъде допуснат до по нататъшно участие и Комисията 
единодушно реши да го предложи за отстраняване. 

С оглед направените констатации комисията приема, че Техническото 
предложение на участника не отговаря на условията на поръчката, поради, което 
участникът следва да бъде отстранен и не допуснат до оценяване на основание чл. 107, 
пи 2, буква „а" от ЗОП. 

Въз основа на гврепосоченото прекратявам възлагането на обществената 
поръчка на основание чл/1|93 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 2016/679).




