
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

За определяне на изпълнител по обособена позиция №5 по обществена поръчка с 
уникален номер 00073-2019-0069 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с чл.106, ал.6 
от ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протокол от дати 03.01.2020 г., 
27.01,2020г., 07.02.2020г. и 11.03.2020г. и доклад от дата 11.03.2020 г., на Комисията 
назначена с моя Заповед № РД 22 - 9/03.01,2020г., със задача да провери съответствието на 
офертите с предварително обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира 
допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 
Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, строителство и 
авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", по 
обособени позицииЮбособена позиция №1:Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен 
надлез над улица „Магистрална", с прогнозна стойност - 1 011 200.00лева без ДЦС;Обособена 
позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо 
Ботев", „7-ми юли", „Цар Т. Светослав" - 325 бОО.ООлева без ДДС;Обособена позиция №3: 
Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Беляковско шосе", 
бул. „България", ул. „Полтава", ул. „Освобождение", ул. „Краков" - 759 471.43лева без ДДС; 

Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско 
училище" - 405 ООО.ООлева без ДДС;Обособена позиция №5: Инженеринг на обект 
„Изграждане на буферен паркинг „Френхисар" - 881 бОО.ООлева без ДДС;открита с Решение № 
РД 24 - 178 от 18.11.2019 г. с ID 945010, обявление с ID № 945011, публикувано в 
електронната страница на Агенцията по обществени поръчки, уникален номер № 00073-2019-
0069 на поръчката в РОП и в Официален вестник на Европейския съюз с № 2019/S 226-553099, 
и с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/, с обща прогнозна стойност 3 382 871.43 лева без ДДС 

На основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите 
на комисията отразени в протоколите от нейната работа отстранявам от участие в 
процедурата с предмет: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг -
проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт 
на град Велико Търново", по обособени позиции: Обособена позиция №5: Инженеринг на 
обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар", следния участник и оферта: 

I. Оферта от „Пътни строежи - Велико Търново" АД, с вх. №5300-116-
48/30.12.2019г. в 16:33ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. 
„България" №27, тел: 062616811, email: office(a)psvt.bg, при следните мотиви: 

Мотиви съгласно протокол №2 от 07.02.2020г. 
При разглеждане и анализ на техническото предложение на участника в част 

организация на работата, комисията установи следното: 
Участника е представил декларация в която е записал че декларира че 

гаранционния срок на обекта ще бъде две години. 
Съгласно техническата спецификация за обособената позиция „Гаранционният срок 
за изпълнени строителни - монтажни работи е по предложение на участника. Предлаганият 
гаранционен срок на изпълнени строителни и монтажни работи не трябва да бъде по-
кратък от предвиденият за този вид СМР срок - чл. 20, ал. 4, т. 10 от Наредба № 
2/31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на троежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни и неможе да надхвърля този срок повече от 2 (два) пъти" 

гр. Велико Т 2020г. 

НАРЕЖДАМ: 



В тази връзка комисията извърши справка като установи, че минималните гаранционни 
срокове, съгласно цитирания по-горе нормативен акт са: „за съоръжения за автомагистрали, 
пътища и улици - 12 години; при основен ремонт и реконструкция - 6 години;". 
Предложения от участника срок е по-нисък от нормативно определения за такъв вид СМР. 

Съгласно Техническата спецификация, от участниците в процедурата се изисква 
да направят предложения относно гаранционните срокове и сроковете за реакция в 
свободен текст като ги предложат в техническото си предложение, като същото 
указание към участниците е посочено и в документацията . Съгласно техническата 
спецификация участниците трябва да предложат срок за реакция който да е в 
календарни дни. Това е необходимо тъй като в чл.18, ал.З е необходимо този срок да 
бъде отразен. Участника не е спазил изискването поставено от Възложителя. 

Предвид изложените по- горе обстоятелства, комисията единодушно решава да 
предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата. Решението 
на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за защита на 
конкуренцията и Върховния административен съд като висш правораздавателен 
орган, пример за която са Решение № 1331 от 15.10.2014 г. на КЗК по преписка, вх. № 
КЗК-1037/2014 г. и Решение № 1124 от 02.02.2015 г. по адм. д. № 14119/2014 на 
Върховния административен съд. 

Решението за откриване е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в 
обявлението и документацията за възлагане на 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 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 участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи за 
отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно 
предлага на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на 
основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

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

ПРЕКРАТЯВАМ 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 ОТ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: 
Описание на самостоятелно обособената позиция, за която се прекратява 

процедурата: 
Обособена позиция №5: „Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг 

„Френхисар" - 881 бОО.ООлева без ДДС 
Правно основание - чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. 11-ро от ЗОП, а именно 

възложителят прекратява процедурата за Обособена позиция №5: „Инженеринг на обект 



„Изграждане на буферен паркинг „Френхисар" с мотивирано решение, поради това че 
всички подадени оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП. 

Мотиви за прекратяване на процедурата за обособена позиция № 5: 
За участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка за обособена 

позиция №5 е постъпила 1 оферта, която е отстранена от участие в процедурата за 
обособена позиция № 5 на основание чл. чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, при мотивите, 
посочени по-горе и отразени в протокол № 2 от 07.02.2020 г. и доклада на комисията. 

С оглед изложеното, за Обособена позиция №5: „Инженеринг на обект „Изграждане 
на буферен паркинг „Френхисар" няма допуснати участници, предвид факта, че офертата 
на участника е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, което дава 
основание обособена позиция № 5 от горепосочената процедура да бъде прекратена на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. 11-ро от ЗОП. 

На основание чл.Зба, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, 
настоящото решение да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на 
купувача, ведно с протоколите и доклада на комисията, в един и същи ден, в тридневен срок 
от издаването му. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

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, град 
София, бул.Витоша№18. 

Връзка към електронната преписк; /^ про^да -^на ' купувача : https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/732/ 
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