РЕ П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№ К-001-2/31.03.2017 г.
На основание с чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с
публично състезание с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите
на проект BG05M2OP001-3.001-0062 “Подай ръка-подари бъдеще“ по обособени
позиции”, открито с Решение № 001 от 03.02.2017 г. и протоколи на Комисията,
назначена със Заповед № РД-01-111/27.02.2017 г. на кмета на Община Царево и като
взех предвид констатациите и мотивите на комисията, които възприемам изцяло,
както и въз основа на преглед на документацията и класиране на предложенията в
процедурата, които са ми представени с протоколи по реда на чл. 106 от ЗОП от
назначената за процедурата комисия, извършени по критерия за оценка на
предложенията „оптимално съотношение качество/цена”.
Р Е Ш И Х:
I.
ОБЯВЯВАМ класиране на постъпилите оферти по обособена позиция ЗА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ“
1– во място: „АМО” ЕООД – гр. София, ЕИК 831589871 със седалище и
адрес на управление гр. София, район р-н Красно село,ж.к. ХИПОДРУМА,
представлявано от Мариета Георгиева Бешева-Митова, с комплексна оценка 100
точки.
2– ро място: „РС-1” ЕООД – гр. София, ЕИК 103963629 със седалище и адрес
на управление р. Варна 9000,район р-н Одесос, ул. ГЕНЕРАЛ ГУРКО No 13, вх. В,
ет. 1, ап. 57, представлявано от БЛАГОВЕСТ ЦВЯТКОВ ЦВЕТКОВ, с комплексна
оценка 77, 08 точки.
II.
ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
оборудване и обзавеждане за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0062 “Подай
ръка-подари бъдеще“ по обособени позиции”,
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „ДОСТАВКА НА
МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ“
„АМО” ЕООД – гр. София, ЕИК 831589871 със седалище и адрес на
управление гр. София, район р-н Красно село,ж.к. ХИПОДРУМА,
представлявано от Мариета Георгиева Бешева-Митова,
Мотиви: Офертата нa „АМО” ЕООД – гр. София, относно №2 „ДОСТАВКА НА
МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ“ в пълна степен съответства на предварително
обявените от възложителя изисквания за технически възможности и е с найоптимално съотношение качество/цена, получила е най-висока комплексна
оценка от 100 точки.
III.

ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№2 „ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ“ УЧАСТНИЦИ:
III.1 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр.София

Мотиви: При подробно разглеждане на техническото предложение на
участника КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр.София е установено, че предлагания
образец на техническото предложение не отговаря на задължителните образци от
Документацията за обществената поръчка, съгласно Раздел VIII, точка 1 . В
представеното предложение за изпълнение на поръчката ( Приложение № 2 )
липсва: 1. Флагът на Европейския съюз и логото на оперативната програма,
разположено в горната част на образеца (header); 2. Tекстът с информация относно
оперативната програма и наименованието на проекта, което е разположено в
долната част на образеца (footer) ( Проект “Подай ръка – подари бъдеше”
BG05M2OP001 – 3.001 – 0062”, финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.)
Поради горното и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с
Раздел VIII, точка 1 от Документацията за обществената поръчка отстранявам от
процедурата КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр.София.
III.2 ”Над Дизайн”, гр.Дупница
Мотиви: Установено е, че а дискът, представен като електронен носител на
офертата съдържа файл с всички образци от Документацията за обществена
поръчка, включително попълнен Образец Приложение № 3 Б „Ценово
предложение за обособена позиция № 2“, в който е посочена предлаганата от
участника цена. Това представлява съществено нарушение. Уастникът е следвало
да представи ценовите си предложения, спазвайки правилата разписани в ППЗОП (
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чл. 47 , ал.5 ) , а също така условията заложени в Документацията (Раздел VIII, точка
11.10.2). ), а именно, да предостави отделен запечатан плик, с надпис „ Предлагани
ценови параметри“ и извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” да не
посочва никаква информация относно цената.Поради горното и на основание
чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с Раздел VIII, Забележката към точка 11.10.2
от Документацията отстранявам, че участникът „Над Дизайн“, гр.Дупница от
участие в процедурата.
III.3 „Лидер Конструкт“ ЕООД, гр.София
Мотиви: Установено е, че а дискът, представен като електронен носител на
офертата съдържа файл с всички образци от Документацията за обществена
поръчка, включително попълнен Образец Приложение № 3 Б „Ценово
предложение за обособена позиция № 2“, в който е посочена предлаганата от
участника цена. Това представлява съществено нарушение. Уастникът е следвало
да представи ценовите си предложения, спазвайки правилата разписани в ППЗОП
(чл. 47 , ал.5 ) , а също така условията заложени в Документацията (Раздел VIII,
точка 11.10.2). ), а именно, да предостави отделен запечатан плик, с надпис „
Предлагани ценови параметри“ и извън плика с надпис „Предлагани ценови
параметри” да не посочва никаква информация относно цената.Поради горното и
на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с Раздел VIII, Забележката към
точка 11.10.2 от Документацията отстранявам, че участникът „Лидер Конструкт“
ЕООД, гр.София от участие в процедурата.
На основание чл. 183 във вр. чл.112 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на
обществената поръчка с класирания на първо място и обявен за изпълнител
участник,при условията на подадената и разгледана от комисията оферта и в
срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП преди сключването на договора с „АМО”
ЕООД – гр. София да представи:
1. Документите, изискуеми по чл. 67, ал. 6 от ЗОП – актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отсраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор (съобразно Раздел III, от
Документацията)
2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 2 (два) % от стойността на
договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните
форми: а) парична сума, внесена по сметката на Община Царево - Банка ДСК,
клон Царево, IBAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF; б) банкова
гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. Гаранцията по буква “б” и буква “в” може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в един
и същи ден на участниците и да се публикува в профила на купувача.
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Протоколите от работата на Комисията и решенията са публикувани на адрес:
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-042016g/publichno-sastezanie/item/1421-dostavka-na-oborudvane-i-obzavezhdane-zanuzhdite-na-proekt-bg05m2op001-3-001-0062-podai-raka-podari-badeshte-poobosobeni-pozitzii
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и следващите от
Закона за обществените поръчки пред Комисията по защита на конкуренцията, в
десетдневен срок от получаването му.
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ /п/
Кмет на Община Царево
Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД.

ИА
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