ОБЩИНА

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0033
№ РД 24-.

.2019 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6, предл. I-во от ЗОП и
отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: Протокол № 1 от 29.07.2019
г„ Протокол № 2 от 01.08.2019 г., Протокол № 3 от 21.08.2019 г. и Протокол № 4 от 26.08.2019
г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-1231 от 29.07.2019 г. на Кмета на Община
Велико Търново, да провери съответствието на офертите с предварително обявените от
Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Подмяна на
отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче" гр. Дебелец, Община Велико
Търново", с публикувано Решение с ID 918973 и Обявление за поръчка с ID № 918976 на дата
27.06.2019 г., с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация с ID: 920376, с уникален номер в РОП- 00073-2019-0033, и с адрес на профила на
купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690/ и прогнозна стойност на
поръчката 82 277,84 лв. без ДДС.

НАРЕЖДАМ:
I. Във връзка с констатациите и мотивите на комисията, отразени в протоколите от
нейната работа и при мотивите в настоящото решение ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ в
процедура с предмет: „Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче" гр.
Дебелец, Община Велико Търново" следните участници и оферти:
1. Оферта с вх. № 53-2682-1/ 24.07.2019 г. от 09:48 часа на „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД,
ЕИК: 114038567, със седалище и адрес на управление- гр. София, п. к. 1336, ж. к. Люлин,
ул. „329" № 6, тел.: 0888 289 928, e-mail: sofia@potustm.com, лице за контакт: Антон
Георгиев.
Правно основание - чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в
документацията за обществена поръчка и на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, поради
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение
на поръчката.
Мотиви за отстраняване:
Мотивите, отразени в Протокол № 3 от 21.08.2019 г. от работата на комисията,
както следва:
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След анализ на техническото предложение комисията е констатирала, че липсва
информация, която е задължителна за представяне, съгласно техническата спецификация и
Раздел V, т. 3 „Изисквания за съдържание на Техническото предложение" от документацията
за възлагане на обществената поръчка, а именно:
Съгласно посочения раздел от документацията, техническото предложение на участника
следва да съдържа предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б" от
ППЗОП в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. Поконкретно следва да бъдат посочени: описание на организацията на работа, включваща подход
за изпълнение на всички видове работи, съгласно техническата спецификация и индикативната
количествено- стойностна сметка, с приложено разпределение на техническите и човешки
ресурси за реализиране на поръчката по видове работи; организация на персонала (с който
участникът разполага и възнамерява да използва) и организация на техниката за изпълнението
на обществената поръчка; методите и организацията на текущия контрол върху качеството на
материалите, необходими при изпълнение на поръчката.
Съгласно т. 7 от техническата спецификация „Конкретни изисквания към използваните
съоръжения и материали" участниците следва да представят декларации за експлоатационни
показатели или декларации за характеристиките на отоплителните тела, както и декларации за
експлоатационни показатели и технически паспорти или инструкции, съдържащи техническите
характеристики на циркулационните помпи и на контролерите за управление.
Към техническото предложение на „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД не са представени
изискуемите декларации за експлоатационни показатели. Не са описани в пълнота
организацията на работа, на персонала и на техниката за изпълнение на обществената
поръчка.
В предложението си за изпълнение на поръчката (т. 7 от техническото предложение)
участникът е посочил: „При издаването на обекта ще представим всички Декларации за
съответствие на вложените материали...". Цитираното твърдение е в противоречие с
изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в техническата
спецификация, т. 6 „Изпълнение на CMP", а именно: „Изпълнителят предварително трябва да
съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия,
конструкции и др. подобни".
Съгласно Раздел V, т. 3 „Изисквания за съдържание на Техническото предложение" от
документацията за възлагане на обществената поръчка към техническото предложение
участниците следва да приложат подробен линеен график за изпълнение на предвидените в
поръчката дейности, заедно с диаграма на работната ръка и график на вложените материали,
оборудване и механизация.
Към техническото предложение на „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД има приложен линеен график
за изпълнение на дейностите, както и диаграма на работната ръка, но липсва график на
вложените материали, оборудване и механизация.
На горепосочените основания комисията единодушно се е обединила, че техническото
предложение на „ПОЛЮС-ТМ" ЕООД, за изпълнение на поръчката не съдържа необходимата
информация, изисквана от възложителя и не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката.
Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда офертите на допуснатите
участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените
условия", а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта
не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря." Цитираните правни норми не
предоставят възможност на комисията в оперативна самостоятелност да извърши преценка при
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участника, който
го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.
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2. Оферта с вх. № 5300-17597-1/ 24.07.2019 г. от 09:48 часа на „ФАКТОРИНГ 9000"
ООД, ЕИК: 147053854, със седалище и адрес на управление- гр. Бургас, п. к. 8000, пл. „Св.
Св. Кирил и Методий" № 5, тел.: 0888 804 956, e-mail: factoring9000@dir.bg, лице за
контакт: Никола Бозаджиев.
Правно основание - чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в
документацията за обществена поръчка и на основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП, поради
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение
на поръчката.
Мотиви за отстраняване:
Мотивите, отразени в Протокол № 3 от 21.08.2019 г. от работата на комисията,
както следва:
След анализ на техническото предложение комисията е констатирала, че липсва
информация, която е задължителна за представяне, съгласно техническата спецификация и
Раздел V, т. 3 „Изисквания за съдържание на Техническото предложение" от документацията
за възлагане на обществената поръчка, а именно:
Съгласно посочения раздел от документацията, техническото предложение на участника
следва да съдържа предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б" от
ППЗОП в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. Поконкретно следва да бъдат посочени: описание на организацията на работа, включваща подход
за изпълнение на всички видове работи, съгласно техническата спецификация и индикативната
количествено- стойностна сметка, с приложено разпределение на техническите и човешки
ресурси за реализиране на поръчката по видове работи; организация на персонала (с който
участникът разполага и възнамерява да използва) и организация на техниката за изпълнението
на обществената поръчка; методите и организацията на текущия контрол върху качеството на
материалите, необходими при изпълнение на поръчката.
В техническото предложение липсва информапия за организацията на работа, на
персонала и на техниката за изпълнение на обществената поръчка. Участникът е посочил
единствено сроковете, в които възнамерява да изпълни дейностите, предмет на обществената
поръчка, както и предлаганите гаранционни срокове.
Съгласно т. 7 от техническата спецификация „Конкретни изисквания към използваните
съоръжения и материали" участниците следва да представят декларации за експлоатационни
показатели или декларации за характеристиките на отоплителните тела, както и декларации за
експлоатационни показатели и технически паспорти или инструкции, съдържащи техническите
характеристики на циркулационните помпи и на контролерите за управление.
Към техническото предложение на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД не са представени
изискуемите декларации за експлоатационни показатели.
Съгласно Раздел V, т. 3 „Изисквания за съдържание на Техническото предложение" от
документацията за възлагане на обществената поръчка към техническото предложение
участниците следва да приложат подробен линеен график за изпълнение на предвидените в
поръчката дейности, заедно с диаграма на работната ръка и график на вложените материали,
оборудване и механизация.
Към техническото предложение на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД има приложен линеен
график за изпълнение на дейностите, както и диаграма на работната ръка, но липсва график
на вложените материали, оборудване и механизация.
На горепосочените основания комисията единодушно се е обединила, че техническото
предложение на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД за изпълнение на поръчката не съдържа
необходимата информация, изисквана от възложителя и не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката.
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Съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП „Комисията разглежда офертите на допуснатите
участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените
условия", а съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта
не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря." Цитираните правни норми не
предоставят възможност на комисията в оперативна самостоятелност да извърши преценка при
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участника, който
го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.

ОБЯВЯВАМ:
I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
„Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче" гр. Дебелец,
Община Велико Търново", с публикувано Решение с ID 918973 и Обявление за поръчка с ID
№ 918976 на дата 27.06.2019 г., с Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация с ID: 920376, с уникален номер в РОП- 00073-2019-0033, и с адрес
на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690/:
Първо място: „СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549, със седалище и адрес на
управление- област Габрово, община Трявна, гр. Трявна, п. к. 5350, ул. „Индустриална" № 1, с
адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Ниш" № 7, ет. 3.
II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:
Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията, както следва:
Протокол № 1 от 29.07.2019 г., Протокол № 2 от 01.08.2019 г., Протокол № 3 от 21.08.2019
г. и Протокол № 4 от 26.08.2019 г. До всички протоколи от работата на комисията има
осигурен свободен достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/690.
Съгласно решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация, публикувано в РОП на 04.07.2019 г., срокът за подаване на оферти в обявеното
публично състезание е бил до 17:00 ч. на 24.07.2019 г. В дадения срок са постъпили общо 3
(три) оферти.
Комисията е допуснала до оценка един участник- „Стройко" ООД, след като е
установила, че същият е представил всички изискуеми документи, отговаря на изискванията за
лично състояние и на критериите за подбор, техническото и ценовото му предложения
съответстват на изискванията на възложителя и на техническите спецификации.
Оценката на допуснатата оферта е извършена при съблюдаване условията от
документацията за обществена поръчка.
III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Подмяна
на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче" гр. Дебелец, Община Велико
Търново", с публикувано Решение с ID 918973 и Обявление за поръчка с ID № 918976 на дата
27.06.2019 г., с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна
информация с ID: 920376, с уникален номер в РОП- 00073-2019-0033, и с адрес на профила на
купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690/:
„СТРОЙКО" ООД, ЕИК: 107564549,
с оферта с вх. № 5300-1346-4/ 24.07.2019 г. от 16:20 ч., със седалище и адрес на
управление- област Габрово, община Трявна, гр. Трявна, п. к. 5350, ул. „Индустриална" № 1, с
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адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, п. к. 5000, ул. „Ниш" № 7, ет. 3, тел.: 062 605 471,
факс: 062 623 924, e-mail: info@,stroiko.net, лице за контакт: Иван Трайков.
При следните мотиви:
Утвърден Протокол № 4 от 26.08.2019 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 221231 от 29.07.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител, са изпълнени
следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на
критериите за подбор;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
IV. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в
профила на купувача в деня на изпращането му на участниците в процедурата в срок съгласно
чл. 43, ал. 1 от ЗОП.
До всички протоколи от работата на комисията да бъде осигурен свободен достъп на
профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/690.
V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а" от ЗОП жалба срещу решението на Възложителя
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му.
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с
копие и до Възложителя.

Контрол по изпълнение на решението ще упражнявам-лично.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПРОФ. ГЕОРГИ
КАМАРАШЕВ
Заместник- кмет „ Строителство и устройство на територията "
в Община Велико Търново
За кмет: съгласно Заповед № РД 22-1375 от 22.08.2019 г.
на Кмета на Община Велико Търново

Съгласували:
Надя Петрова
Директор на дирйщи^ ОП
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Грета Маринова
Юрисконсулт в д и ^ к ц и я ОП
Изготвил:
Василена Георгиева
Младши експерт в дирекция ОП
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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