ОБЩИНА

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

РЕШ ЕН И Е
за определяне на изпълнител на обособена позиция №2
по процедура с уникален номер в ЕОД: 00р73-2020-0019
№ РД 24-/ / . ч ?
от ./ Я .- .О . О .2020 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените резултати
и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от 26.05.2020 г., протокол №
2 от 08.06.2020 г., протокол № 3 от 03.08.2020 г. и протокол № 4 от 10.08.2020 г. и
утвърден от възложителя доклад на дата 17.08.2020 г. на Комисията назначена със
Заповед № РД 22-705/26.05.2020 г., на Кмета на Община Велико Търново, за възлагане
на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Строително монтажни
работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община
Велико Търново, по обособени позиции:
- обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина
„Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“,
- обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ
по разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“, е уникален номер на процедурата за възлагане на обществена поръчка 000732020-0019 в регистъра на АОП, Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация публикувано на дата 13.04.2020 г. в РОП с ID 972009,
Съобщение № 91-00-180/19.05.2020 г. за промяна на датата и часа на отваряне на оферти,
публикувани на профила на купувача на Община Велико Търново ttps://www.velikotamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/784. Обща прогнозна стойност на обществената
поръчка по двете обособени позиции - 725333.33 лева без ДДС.
НАРЕЖДАМ:
1. На основание констатациите и мотивите на комисията, отразени в протокол №1 от дата
26.05.2020 г от нейната работа, отстранявам от участие следните участници и оферти за
обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на сгради на детски
градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени
позиции:
- обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по
разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“:
■S Оферта свх. №53-3121 -2/21.05.2020 г. от 9:03 ч. на участника „Тиенгруп метал"
ЕООД, с ЕИК: 204969130; с адрес: град Стара Загора, пощ. код: 6000, бул. Цар Симеон
Велики, №160, ет.З, офис ТИЕНГРУП, телефон: 042 924494, факс: няма, ел. поща:
office@tngroup.eu. лице за контакти: Тихомир Колев. На опаковката е посочено, че
участника участва за обособена позиция № 2 - „Довършителни СМР и изменение по
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чл. 154 от ЗУТ по разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а,
гр. Велико Търново“;
Правни и фактически основания за отстраняване:
С протокол №1 комисията е констатирала, че:
С получаването на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за постъпилите в
обществената поръчка оферти, на комисията е станало известно, че в обществената
поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на сгради на детски градини,
находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:“
има подадени две оферти и за двете обособени позиции от един и същи участник, както
следва:
- по обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина
„Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“ - Оферта с вх. № 53-31211/21.05.2020 г. от 8:59 ч. на участника „Тиенгруп метал" ЕООД, с ЕИК: 20496913;
- по обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ по
разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“ - оферта с вх. № 53-3121-2/21.05.2020 г. от 9:03 ч. на участника „Тиенгруп
метал" ЕООД, с ЕИК: 20496913.
Съгласно Обявлението за поръчка, в раздел II, 1.6) Разделяне на обособени
позиции; на условието „Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции“ е
маркиран отговора- „Да“, а на условието „Оферти могат да бъдат подавани за“ е
маркиран отговора - ..само една обособена позиция“, т. е участниците нямат право да
участват в повече от една обособена позиция.
Видно от информацията на етикета на двете опаковки на участника - „Тиенгруп
метал" ЕООД, с ЕИК: 20496913 са представени две оферти, които са за двете обособени
позиции, а именно за:
- Обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина
„Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“;
- Обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ
по разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“.
Условието за участие в поръчката - „само за една обособена позиция“ е
императивно и с него е следвало да се съобрази участника.
Съгласно документацията за обществена поръчка, на стр. 9 е посочено - „Всеки
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само
една оферта“.
Съгласно условията на чл. 107, т.5 от ЗОП - „Освен на основанията по чл. 54, и
55 възложителят отстранява:
5. „кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не
отговорят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок“,
поради което комисията единодушно решава да предложи участника за
отстраняване от последващо участие в процедурата.
Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага
на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107,
т.1 предложение последно и чл. 107, т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия,
посочени в документацията, поради представяне на оферта, която не отговаря на
условията за представяне, включително за форма. 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.
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Решението на комисията се подкрепя от постоянната практика на Комисията за
защита на конкуренцията и Върховния административен съд като висш
правораздавателен орган по напълно аналогични случаи. Пример за това е Решение №
3035 от 12.03.2018 г. на ВАС по адм. д. № 1002/2018 r., IV о., докладчик председателят
Мариника Чернева.

ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: „Строително монтажни работи
на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико
Търново, по обособени позиции:
- За обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ
по разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“:
1 - во място за: Оферта с вх. № 5300-757-1/22.05.2020 г. от 11:07 ч. на участника
„Стима” ООД, с ЕИК: 104035947; с адрес: град Велико Търново, п.к. 5000, ул. „П. К.
Яворов“, № 34, телефон: 062 62 79 79; факс: 062 62 40 42, ел. поща: stima@mail.bg, лице
за контакти - Стоян Стоянов - с резултат - 100;
Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително
обявените условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в,
обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и изискванията
на ЗОП. Класирането е извършено, съгласно утвърдената методика за оценка.
Подробните мотиви са посочени в протоколите от работата на комисията: протокол № 1
от 26.05.2020 г., протокол № 2 от 08.06.2020 г., протокол № 3 от 03.08.2020 г. и протокол
№ 4 от 10.08.2020 г. и утвърден от възложителя доклад на дата 17.08.2020 г.
Съгласно условията на документацията на обществената поръчка икономически
най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане: „най-ниска
цена”.
Относно участника „Стима” ООД, с ЕИК: 104035947:
Предложеното от участника общо общо възнаграждение за изпълнение на поръчката
по обособената позиция, е:
522 986,13 /петстотин двадесет и две хиляди деветстотин осемдесет и шест лева и
13 стотинки/ лева без ДДС;
627 583,36 /шестстотин двадесет седем хиляди, петстотин осемдесет и три лева,
36 стотинки/ лева с ДДС.
Аванс в размер на 35 % от стойността на договора на обществената поръчка.
За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната
цена ще се образува на база елементи на ценообразуване, както следва:
- - часова ставка - 5 лв./час;
- - допълнителни разходи върху труд —100 %;
- - допълнителни разходи върху механизация - 0%;
- - доставно - складови разходи - 10%;
- печалба - 10 %.
II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет:„Строително
монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се натериторията на
Община Велико Търново, по обособени позиции:
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- обособена позиция № 1 „Възстановяване на покрив на детска градина
„Здравец“ - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново“,
- обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ
по разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“, с уникален номер на процедурата за възлагане на обществена поръчка 000732020-0019 в регистъра на АОП, Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна информация публикувано на дата 13.04.2020 г. в РОП е ID 972009,
За обособена позиция № 2 „Довършителни СМР и изменение по чл. 154 от ЗУТ
по разширение на съществуваща детска градина - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико
Търново“:
- Оферта с вх. № 5300-757-1/22.05.2020 г. от 11:07 ч. на участника „Стима” ООД,
с ЕИК: 104035947; с адрес: град Велико Търново, п.к. 5000, ул. „П. К. Яворов“, №
34, телефон: 062 62 79 79; факс: 062 62 40 42, ел. поща: stima@mail.bg, лице за
контакти - Стоян Стоянов.
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 висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
III. 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.
До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен
свободен достъп на профила на купувача на адрес: https://www.velikotamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/784.
Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията,
бул. „Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, e-mail:
cpcadmin@cpc.bg, ф
интернет адрес: http://www.cpc.bg.
Контрол по и

ниетс|д$£за1поведта ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА КМЕТ: СНЕЖА
Заместник кмет „ Ф\
{съгласно Заповед №

ДАНЕВА-ИВАНОВА
Тцина Велико Търново
\4.08.2020.г. на Кмета на Община Велико Търново)

Съгласували:
Надя Петрова
Директор Дирекг^лр ()П
Грета Маринова
Юрисконсулт в

ОП
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Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

