Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№К 004-2/27.11.2018 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с
открита процедура с предмет: „Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н.
Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/
обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на
образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна
сграда и физкултурен салон“; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично
оборудване за разливна кухня“; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна
инсталация“; Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо
спортно и спомагателно към него оборудване“, открита с Решение №004 от 23.08.2018 г. на
Възложителя и е вписана в Регистъра за обществените поръчки в АОП № 00079-2018-0004 и
протоколи и доклад на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-546/28.09.2018 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 доклад и протоколи от работата на
Комисията, извършени по критерия за оценка на предложенията „оптимално съотношение
качество/цена” за Обособена позиция № 1 и най-ниска цена за Обособена позиция № 2,3и 4

РЕШИХ:
I. Обявявам класиране на постъпилите оферти за обособена позиция № 2
„Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“, както следва:
На първо място: Участник “Бис“ ООД, ЕИК 102904211, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас 8000, ул.Георги Кирков No 28, представлявано от Атанас Стайков
Суански с оценка Ф= 100 точки.
На второ място: Участник Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099, със седалище и адрес
на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139, представлявано от Елка
Николова Каменова- Цанкова, с оценка Ф= 86.35 точки.
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На трето място: Участник „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ № 31, офис 306, представлявано от Ангел
Панайотов Панов, с оферта с вх. 53-01-1415 27.09.2018 г. 11:04 часа, с оценка Ф= 65.67
точки.
II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на
образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна
сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции: Обособена позиция № 1:
„Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н.
Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“; Обособена
позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“;
Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ ; Обособена
позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към
него оборудване“, за № 2 „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна
кухня“, както следва:
Участник “Бис“ ООД, ЕИК 102904211, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас 8000, ул.Георги Кирков No 28, представлявано от Атанас Стайков Суански
Мотиви: Офертата на “Бис“ ООД, в пълна степен съответства на предварително
обявените от Възложителя изисквания за технически възможности и е с най-оптимално
съотношение качество/цена, получила е най-висока комплексна оценка: 100 т.
III. УЧАСТНИЦИ, ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
III.1. Участник „Бразил Трейд“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
София,ж.к. Лагера, Балканджи Йово No 4, ет. 1, ап. 16, представлявано от Николета
Янакиева Войнова – Спасова, на основание 107, т.2, буква „а“ от ЗОП
Мотиви: С Протокол № 1 от 28.09.2018 г. на участникът са изискани допълнително
документи, относно липса, непълнота или несъответствие на информацията в документите за
подбор. Протоколът е изпратен на участника на електронна поща, подписан с електронен
подпис. Получаването на Протокол № 1 от 28.09.2018 г. е потвърдено от автоматично
генерирани съобщения от информационната система, че електронните писма са изпратени
успешно до всеки участник.
В деловодството на Община Царево на 18.10.2018 г. е постъпил плик с допълнителни
документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от участника „Бразил Трейд“ ЕООД заведен под № 5301-1420 от 18.10.2018 г. 11:36 г. Видно от информация за проследяване на пратката в сайта на
куриера, същата е предадена на 17.10.2018 г.в 14:40 часа и е доставена на 18.10.2018 г. в 11:44
часа т.е. допълнителните документи са доставени след срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП, който е
изтекъл на 17.10.2018 г. в края на работното време на Възложителя.
В Документацията за участие е посочено в Раздел IV - “Изисквания и указания за
изготвяне и подаване на офертите ”, че желаещите да участват в процедурата за възлагане на
обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице предложенията си за
участие в деловодството на административната сграда на Община Царево, находяща се на
ул.Хан Аспарух № 36, гр.Царево, като крайният срок е посочен в обявлението. В т.14 е
посочено, че ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури
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пристигането на офертата в посоченият от Възложителя срок. Рискът от забава или загубване на
офертата е за сметка на участника.
По аналогия от така приетото в документацията (която е предварително одобрена с
решението за откриване и е влязла в сила) и тъй като изисканите допълнително документи са
част от офертата, срокът за представянето на допълнителните документи е до края на работното
време на 17.10.2018 г. Използваният от законодателя в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП израз -"да
представят" води до извода, че участниците са длъжни фактически да депозират и съответно да
входират допълнителните документи в деловодството на възложителя в рамките на 5-дневния
срок по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. (В този смисъл Решение № 5437 от 25.04.2018 г. по адм.д.№
3197/2018 г.по описа на ВАС и Решение № 145 от 08.02.2018 г. на КЗК по преписка , вх.№ КЗК1084/18.12.2017 г.)
Вземайки предвид горното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "б" от ЗОП, поради
непредставяне в законовия срок по чл. 54, ал.1, т.9 от ППЗОП на информация, свързана с
изпълнението на критериите за подбор и на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, поради
това че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката, отстранявам от участие в процедурата участника „Бразил Трейд“ ЕООД за
ОП № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“.
III.2. Участник „Идеа Верде“ ЕООД, ЕИК 201357740, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. Св.Патриарх Евтимий № 108, ет.3, представлявано от Росица
Добрева Велкова и Галя Димитрова Меразчиева, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от
ЗОП.
Мотиви:
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката
по Образец №2б, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Към същото не е приложено подробно предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, което да съдържа
описание на предлаганото оборудване с посочване на марка, модел и техническа информация,
покриваща минималните изисквания на Възложителя, съгласно Раздел V. Подраздел II, точка
1 от Документацията и буква“ б“ от Образец №2б.
Предвид липсата на описание на предлаганото за доставка оборудване с посочване на
марка, модел и техническа информация, не може да се направи преценка дали участникът, е
направил предложение за изпълнение на поръчката, което да отговаря на минималните
технически изисквания на Възложителя.
Поради това и на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като участникът е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,
отстранявам от участие в процедурата участника „Идеа Верде“ ЕООД, гр.Бургас.
На основание чл.112 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка
с класираният на първо място и обявения за изпълнител участниик, при условията на
подадената оферта и в срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП преди сключването на договорите, участникът следва да
представи:
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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
2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 1,5 (едно цяло и пет) % от стойността
на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: а)
парична сума; 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.
Настоящото решение да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува
в профила на купувача.
Докладът, протоколите от работата на Комисията и решението са публикувани на адрес:
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/otkritaprotzedura/item/1974-school
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.

Georgi Ivanov
Lapchev

Възложител:
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

Подписът е заличен на основание
чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

Digitally signed by Georgi Ivanov
Lapchev
DN: cn=Georgi Ivanov Lapchev
gn=Georgi c=BG l=Burgas o=Obshtina
Tsarevo e=g.lapchev@gmail.com
Reason:
Location:
Date: 2018-11-27 11:08+02:00
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