
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособени позиции №2 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2019-0042

№ РД 24-. ДМ Ъ. от . SS . , . .2019 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, чл. 108, т. 4 от 
ЗОП и чл.110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка е процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от 
ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание е предмет: „Основно 
и абонаментно почистване на сгради на Община Велико Търново, по обособени 
позиции: Обособена позиция № 1: Административната сграда на Община В. 
Търново; Обособена позиция № 2: Сграда на “МДТ”, ОП “Реклама”, общински 
апартаменти находящи се в гр. Велико Търново и гр. София и други обекти към 
Община Велико Търново при необходимост; Обособена позиция № 3: Основно 
почистване на Областен информационен център (ОИЦ) гр. Велико Търново“, 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/705, е уникален номер на процедурата 00073-2019- 
0042 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 02.08.2019 г. с ID 925989 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, и Решение № РД 24-107 от дата:05.08.2019 
г. на Кмета на Община Велико Търново за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация, публикувано на дата 05.08.2019 г. с ID 926221 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП, и прогнозна обща стойност на поръчката 167 452,50 
лв. без ДДС, по обособени позиции, както следва:-Обособена позиция № 1 -  135 000 лв. 
без ДДС; -За Обособена позиция № 2 - е 32 000 лв. без ДДС; -Обособена позиция № 3 -  
452,50 лв. без ДДС. Обособена позиция № 3 ще се възлага по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от 
ЗОП -  чрез директно възлагане.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП.
1.1. Адрес - Република България, 5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2, 
тел: 062 619228; 062 619229, e-mail: mop_vt@abv.bg, факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.bg;
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/705
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган с основна дейност - 
Обществени услуги.

И. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката - Доставки;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
Основно и абонаментно почистване на сгради на Община Велико Търново, по 
обособени позиции: Обособена позиция № 1: Административната сграда на Община 
В. Търново; Обособена позиция № 2: Сграда на “МДТ”, ОП “Реклама”, общински 
апартаменти находящи се в гр. Велико Търново и гр. София и други обекти към
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Община Велико Търново при необходимост; Обособена позиция № 3: Основно 
почистване на Областен информационен център (ОИЦ) гр. Велико Търново. 
Обособена позиция № 3 ще се възлага по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП -  чрез 
директно възлагане. За тази обособена позиция не следва да се подават оферти!

11.3. Кратко описание на поръчката:
В обхвата на позиция № 2: са включени следните дейности:
Дейностите, които ще се изпълняват като услуги за абонаментно месечно почистване, по 
количества и обекти посочени в техническата спецификация са: измиване на щори 
(двустранно) -  веднъж месечно; ежедневно прахосмукиране на мебели и меки настилки; 
ежедневно измитане, прахосмукиране на твърди настилки; ежедневно машинно, ръчно 
измиване на твърди подови настилки; ежедневно събиране и изхвърляне на отпадъци; 
ежедневно забърсване на прах от бюра, первази и останалото обзавеждане /без компютри 
и факсове/; периодично почистване на стъклата и дограмата на входните врати-веднъж 
седмично; ежедневно измиване и дезинфекция на санитарен възел, баня, мокро 
помещение; други хигиенни услуги, вкл. премахване на паяжини, зареждане на тоалетна 
хартия и течен сапун, в т.ч. и включена цена на необходимите материали и консумативи. 
В техническата спецификация са предвидени, като опции и други видове дейности, които 
ще се възлагат от Възложителят само при условията на чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП.
11.4. Основен CPV код: 90910000
11.5. Вид на процедурата: Публично състезание.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-104/02.08.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.
III.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2019-0042.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
IV. 1. Описание на самостоятелно обособените позиции, за които се прекратява 
процедурата:
Основно и абонаментно почистване на сгради на Община Велико Търново, по 
обособени позиции Обособена позиция № 2: Сграда на “МДТ”, ОП “Реклама”, 
общински апартаменти находящи се в гр. Велико Търново и гр. София и други 
обекти към Община Велико Търново при необходимост -  32 000 лв. без ДДС;

IV.2. Правно основание - чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно Възложителят прекратява 
процедурата за „Основно и абонаментно почистване на сгради на Община Велико 
Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 2: Сграда на “МДТ”, ОП 
“Реклама”, общински апартаменти находящи се в гр. Велико Търново и гр. София 
и други обекти към Община Велико Търново при необходимост“, с мотивирано 
решение, поради това, че всички оферти или заявления за участие не отговарят на 
условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

IV.3. Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 2:

НАРЕЖДАМ:

1. На основание констатациите и мотивите на комисията, отразени в протоколите от 
нейната работа,, отстранявам от участие следните участници и оферти за „Основно и
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абонаментно почистване на сгради на Община Велико Търново, по обособени 
позиции: Обособена позиция № 2: Сграда на “МДТ”, ОП “Реклама”, общински 
апартаменти находящи се в гр. Велико Търново и гр. София и други обекти към 
Община Велико Търново при необходимост“:

S  Оферта е вх. № 53-411-1/23.08.2019 г. от 10:08 ч. на участника "Василка" 
ЕООД, гр. София, с ЕИК: 105547070; е адрес за кореспонденция: гр. София, 
пощенски код: 1619, бул. „Никола Петков“, № 95 А, телефон: 02/818 5000, факс: 
02/818 50 23, e-mail: ofrice@vasilka.com. лице за контакт: Костадин Костадинов- 
относно обособена позиция №2:

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №3 комисията е констатирала, следното:

1. . На стр. 78 от Предложението за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З („б“) от 
ППЗОП, участника е предложил следното изпълнение:
„ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИС ТЕХНИКА

Операцията има за цел да премахне замърсяването и прахта, натрупали се върху всички 
видове електронно оборудване, налично в офисите, посредством специални препарати, с 
които се избягват непоправими щети.

Технология:

1.Прекъсва се електрозахранването.
2.Препаратът се впръсква върху кърпа, която ще се плакне често в чиста вода. С 
навлажнената кърпа се бършат всички повърхности на уредите. Трябва да се внимава да 
не попаднат капки от течността върху клавиатурите или във свръзките на уредите. 
Кърпата се обръща щом се зацапа. В недостъпните за кърпата точки се използва четчица, 
като по този начин се премахва прахта, проникнала и в най-малките отвори.
3.Операцията завършва с изсушаване посредством подходяща кърпа.“

Съгласно предварително обявените условия на Възложителя посочени в 
техническата спецификация, една от дейностите включени в предмета на обществената 
поръчка е- „D20. Ежедневно забърсване на прах от бюра, первази и останалото 
обзавеждане /без компютри и факсове/“

Видно от посоченото в техническото предложение на участника, се предлага 
почистване чрез премахване на замърсяване и прах от всички видове електронно 
оборудване налично в офисите. Безспорно е за комисията, че компютрите и факсовете са 
вид електронно оборудване и че с предварително обявените условия в техническата 
спецификация на обществената поръчка. Възложителят е предвидил същите да не се 
почистват при ежедневното изпълнение на дейност - D20. Направеното от участника 
предложение за почистване на електронното оборудване налично в офисите, не 
съответства на предварително обявените условия в обществената поръчка.

Според условията на документацията на обществената поръчка участниците следва 
да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия 
и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване 
на този участник от участие в процедурата.
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Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б” и „ж” от ППЗОП, техническото предложение 
съдържа, б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие е техническите 
спецификации и изискванията на възложителя.

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 
условия за задължително съдържание.

Съгласно условията на процедурата, посочени на стр. 12 от документацията за 
обществена поръчка „От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се 
установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.“

Предвид изложените мотиви, комисията единодушно е предложила на 
Възложителя за отстраняване участника "Василка" ЕООД, с ЕИК: 105547070, е оферта 
е вх. № 53-411-1/23.08.2019 г. от 10:08 ч. от последващо участие за обособена позиция 
№2 в обществената поръчка, на основание чл. 107, т.2, б. ,,а)“ от ЗОП, поради представяне 
на оферта, която не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката.

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходящ 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.

^  Оферта с вх. № 5300-638-7/26.08.2019 г. от 16:23 ч. на участника "Хигиенно - 
медицинска индустрия" ЕООД, гр. София, с ЕИК: 814181757; с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, пощенски код: 5000, ул. „Никола Габровски“, 
№ 81 А, телефон: 062 62 24 29, факс: 062 634609, e-mail: head office(fi)hmi- 
companv.com, лице за контакт: Петя Милкова- относно обособена позиция №2.

Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №3 комисията е констатирала, че:

Съгласно предварително обявените условия на Възложителя, посочени в чл. 26 
на проекта на договор за обособена позиция №2 -

„17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне изпълнение на дейностите по 
почистване и поддържане на чистотата на обект възложен при условията на чл. 6 в срок
о т ....................работни дни от подписване на допълнително споразумение.“

Проекта на договор е част от документацията за обществена поръчка одобрени от 
Възложителя е решението и обявлението за възлагане на обществена поръчка.

От направеният обстоен преглед на информацията в техническото предложение, 
комисията не установи участника да е посочил срок, е който да се ангажира да започне 
изпълнение на дейностите по почистване и поддържане на чистотата на обект възложен 
при условията на чл. 6, а именно при „допълнителни дейности или количества извън 
посочените в техническата спецификация, възникнали в срока на действие на Договора, 
при цени съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.“

Възложителят не може да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка, 
ако не попълни цялата задължителна информация предвидена в проекта на договор, е 
която и двете страни се обвързват при условията на изпълнение.

Част от тази информация, е именно срокът в който ще се възложат предвидените 
от Възложителя опции до размера на определената максимална стойност за обособената 
позиция, при условията на чл. 26, т. 17, във връзка с чл. 6 от проекта на договор.

Направеното от участника предложение на стр. 212 -  „ХИГИЕННО- 
МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД може да започне изпълнението на настоящата
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поръчка в срок до 1 (един) работен ден след получаване на възлагателно писмо.“, не може 
да се приеме от комисията като срок който отговаря на изискването на чл. 26, т.17 от 
проекта на договор, тъй като в проекта на договор изрично е определено че началния 
момент на възлагане на опциите за допълнителните дейности ще се извършва чрез 
допълнително споразумение, а не чрез възлагателно писмо както е посочил участника и 
то за започване на изпълнението на самата поръчка.

Според условията на документацията на обществената поръчка участниците следва 
да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. 
Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия 
и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване 
на този участник от участие в процедурата.

Съгласно чл. 39, ал.З, т.1, буква „б” и „ж” от ППЗОП, техническото предложение 
съдържа, б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя.

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените 
условия за задължително съдържание.

Съгласно условията на процедурата, посочени на стр. 12 от документацията за 
обществена поръчка „От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се 
установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.“

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно е 
предложила на Възложителя за отстраняване участника "Хигиенно - медицинска 
индустрия" ЕООД, с ЕИК: 814181757, с оферта е вх. № 5300-638-7/26.08.2019 г. от 
16:23 ч. от последващо участие за обособена позиция №2 в обществената поръчка, на 
основание чл. 107, т.2, б. ,,а)“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговарят 
на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходящ 
оферта” по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки.

У.ПРЕКРАТ ЯВАМ:

„Основно и абонаментно почистване на сгради на Община Велико Търново, по 
обособени позиции: Обособена позиция № 2: Сграда на “МДТ”, ОП “Реклама”, 
общински апартаменти находящи се в гр. Велико Търново и гр. София и други 
обекти към Община Велико Търново при необходимост“

V.l. Правно основание - чл. 110, ал.1, т. 2 от ЗОП, а именно прекратяване на 
обособената позиция поради това, че всички оферти или заявления за участие не 
отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са 
неподходящи.

V.2. Мотиви за прекратяване на обособена позиция №2: съгласно отразените в 
протокол № 3 на комисията, назначена със Заповед № РД 22-1391/27.08.2019 г„ на Кмета 
на Община Велико Търново.

VI. Съгласно чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до участника 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 на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
кириуасИа/705.

Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, 
бул. „Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail: 
cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпы1нението на заповедта ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ i y  л  и ^ г /  
ЗА КМЕТ: СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА

//
Съгласували:
Надя Петрова
Директор Дирекцъ

Грета Маринова 
Юрисконсулт в дирекЦия ОП
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