
ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН
ФОНД Община Велико Търново

ОКОЛНА СРЕДА
О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕШЕНИЕ

по процедура с уникален номер в РОП 00073-2019-0041

гр. Велик

На основание чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл.181, ал. 6 от ЗОП и 
отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от 
дата: 30.08.2019 г.; протокол № 2 от дата: 14.10.2019 г.; протокол № 3 от дата 
05.11.2019 г. и протокол № 4 от дата 08.11.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22 -1394/27.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, за разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на 
публично състезание по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на
Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на 
община Велико Търново“, открита с Решение РД 24-105 от дата 02.08.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер в РОП 00073-2019-0041, 
публикувана на профила на купувача https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/704 и с публикувано в РОП на дата 02.08.2019 г. Обявление за поръчка с ID 
925983 и с прогнозна стойност на поръчката: 103640 лева без ДДС

I. На основание чл. 107, т.1 предложение последно, чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП и чл. 
107, т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията, поради 
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката и поради представяне на оферта, която не отговаря на 
условията за представяне, включително за форма и във връзка с констатациите и 
мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа отстранявам от 
участие в процедурата с предмет: „Изготвяне на Актуализация на общинската 
програма за качество на атмосферния въздух на община Велико Търново“, 
открита с Решение РД 24-105 от дата 02.08.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, с уникален номер в РОП 00073-2019-0041, публикувана на профила на

НАРЕЖДАМ:
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купувача https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/704, следния участник и 
оферта:

1.1. Оферта с вх. № 39-139-2/23.08.2019 г. от 09:27 ч. от Кооперация „София 
консултант труп“, с БУЛСТАТ: 831850588, адрес за кореспонденция: град София 
1527, ул. „Стара планина“ № 74. Лице за контакти: Борислав Тафраджийски; телефон: 
02/ 944 50 27; 02 944 50 81; office@scg-bg.biz

Правни и фактически основания за отстраняване:

Съгласно стр. 14 от документацията за участие, публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/704/ е поставено условие:

„ Участник, който представи техническо предложение за изпълнение на 
поръчката, в което няма представена изискваната от възложителя информация 
и/или в предложения начин за изпълнение е налице несъответствие с техническата 
спецификация както и противоречия с нормативната уредба, стандарти, наръчници, 
указания и/ши правша включително и/ши използване на отменени такива, и/ши 
частите на предложението за изпълнение на поръчката не кореспондират една с 
друга и/ши в предложението за изпълнение на поръчката има наличие на паразитни 
текстове, отнасящи се до други процедури, други възложители, изпълнители ши 
програми, водещи до невъзможност да се идентифицира текстът като 
принадлежен към настоящата поръчка, ще бъде отстранен от участие и няма да 
бъде допуснат до оценяване. “

„При изготвянето на програмата и определянето на приложимите мерки и на 
ефекта от тях, изпълнителят в частност трябва да извърши математическо моделиране с 
използване на актуална версия на програмен продукт/програмни продукти, отговарящ/и 
на Насоките за кандидатстване към процедура № BG 16МЮР002-5.002 
„Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния 
въздух“ с функционални характеристики, в резултат на които да извърши следното: 
дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на 
отделните източници на емисии за базовата година 2018 г., включително изготвяне на 
анализ на резултатите от моделирането; изготвяне на прогнозно моделиране на 
въздействието на мерките върху нивата на замърсителите ФПЧ10 за целева (крайна) 
година на програмата 2025 г., въз основа на разработения сценарий за постигане на 
нормите; прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 
замърсителите ФПЧ10 за междинна година 2023 г.; Определяне и използване на 
количествени показатели за въздействието на бъдещите мерки върху нивата на 
замърсителите/намаление на годишните емисии в резултат на приложената мярка (t/y); 
Задължително определяне на прогнозни разходи и на източници на финансиране за 
изпълнение на мерките в плана за действие към програмата. За разполагането с такъв 
програмен продукт/програмни продукти участникът представя декларация в 
техническото си предложение с посочване на информация за вида, наименование* 
функционални характеристики и възможности на продукта/продуктите във връзка с 
предмета на изпълнението.“(страница 13 от документацията).

При обсъждане на представената информация в предложението за изпълнение на 
поръчката за съответствие с минимално изискуемата информация експертите от отдел
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„Околна среда“, в качеството си на лица с необходимата професионална 
компетентност изразиха пред комисията становище, че в рамките на изложената 
информация от стр. 1 до стр. 86 на предложението за изпълнение на поръчката липсва 
такава в отговор на поставеното изискване за посочване на информация за 
функционални характеристики и възможности на продукта/продуктите във връзка с 
предмета на изпълнението и същата информация не може да бъде извлечена от 
съдържанието на цялостното изложение. Липсва и деклариране на участника във връзка 
разполагане на продукт, съгласно посочения на стр. 13 от документацията. На 
основание изразеното компетентно становище, комисията реши да предложи участника 
Кооперация „София консултинг груп“ за отстраняване от участие в процедурата. При 
констатирано обстоятелство на липса на информация, която е задължителна за 
представяне съгласно документацията за обществената поръчка за комисията възниква 
задължение да предложи участника за отстраняване от участие в процедурата. На 
следващо място съгласно чл. 107, т.1, предложение последно и чл. 107, т.2, буква „а“ от 
ЗОП, участникът се отстранява от участие, когато не изпълни условие, посочено в 
документацията и когато е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия за изпълнение на поръчката. Съгласно чл. 107, т.5 от ЗОП, 
участникът се отстранява от участие и когато е подал оферта, която не отговаря на 
условията за представяне, включително за форма.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение РД 24-105 
от дата 02.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са 
одобрени обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. 
Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и 
документацията за обществена поръчка са станали задължителни за участниците в 
процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията 
следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага 
стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията 
разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие 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 участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи за 
отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно е 
предложила на възложителя за отстраняване участника от последващо участие на 
основание чл. 107, т.1 предложение последно, чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП и чл. 107, 
т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията, поради 
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката и поради представяне на оферта, която не отговаря на 
условията за представяне, включително за форма.

ОБЯВЯВАМ:

II. Класирането за обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: 
„Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на
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атмосферния въздух на община Велико Търново“, открита с Решение РД 24-105 от 
дата 02.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер в РОП 
00073-2019-0041, публикувана на профила на купувача https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/704

1-во място за участник „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, с БУЛСТАТ: 201014089, 
е адрес за кореспонденция: област София, община Столична, град София 1618, ул. 
„Бяло поле“ № 12 вход „Офиси“, етаж 1, офис 3, телефон: 0887 516 812, ел. адрес за 
кореспонденция: ekologistica.eu@gmail.com. Лице за контакти Евгения Андреевска с 
оферта с вх. № 5300-3097-1/23.08.2019 г. от 09:19 ч.

Мотиви: констатациите на комисията, отразени в протокол № 1 от дата: 30.08.2019 г.; 
протокол № 2 от дата: 14.10.2019 г.; протокол № 3 от дата 05.11.2019 г. и извършената 
оценка в протокол №4 от дата 08.11.2019 г.

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 
Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на 
община Велико Търново“, открита с Решение РД 24-105 от дата 02.08.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер в РОП 00073-2019-0041, 
публикувана на профила на купувача https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/704, както следва:

- „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, с БУЛСТАТ: 201014089, с адрес за кореспонденция: 
област София, община Столична, град София 1618, ул. „Бяло поле“ № 12 вход 
„Офиси“, етаж 1, офис 3, телефон: 0887 516 812, ел. адрес за кореспонденция: 
ekolo gistica.eu@gmail.com. Лице за контакти Евгения Андреевска с оферта с вх. № 
5300-3097-1/ 23.08.2019 г. от 09:19 ч.

Мотиви: Съгласно чл. 109, т.1 и т.2 от ЗОП участник „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД е а 
отговорил на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, а 
представената оферта е в съответствие с предварително обявените изисквания на 
процедурата. Подробни мотиви за допускането на участника до етап на 
разглеждане на техническото предложение са изложени в протокол № 3 от 
работата на комисията. До отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” е 
допусната офертата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД. Комисията единодушно е 
установила, че Плик „Предлагани ценови параметри” от офертата на „ЕКО 
ЛОГИСТИК А“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия.
По предварително определената формула от документацията, одобрена с Решение РД 
24-105 от дата 02.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, офертата е оценена 
със 100 т. Предложената обща цена в размер на 97 100,00 лева без ДДС е в рамките на 
посочената прогнозна стойност в решението и обявлението за поръчка -  103 640 лева 
без ДДС и позволява постигане на икономия на финансов ресурс.

Съгласно чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП настоящото Решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до всички участници в процедурата в 
срок съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП.
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До всички протоколи от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/704

Жалба срещу Решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок, съгласно чл. 197, ал.1, буква „а“ и следващите от ЗОП пред Комисията за 
защита на конкуренцията, град София, бул. „Витоша“ № 18.

Контрола по изпълнение( н^Л^е^ението ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ Д
Кмет на Община Велищ

1
Съгласувал:
Надя Петрова 
Директор дирек^и^ ОП

Изготвил и съгласуваД?
Русанка Александрова
Главен юрисконсулт ОП
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