Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№ К 004-3/27.11.2018 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 № РД01-546/28.09.2018 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 найниска цена за Обособена позиция № 2,3 и 4

РЕШИХ:
I.
ПРЕКРАТЯВАМ 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“, в частта ѝ относно
oбособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“, на
основание чл. 110, ал. 1, т.2. от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
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МОТИВИ:
За oбособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ са подадени
две оферти, както следва:
1.

„Клас Бойчев“ ЕООД

53-01-1411

26.09.2018 г.

10:43

2.

ЕТ
„Метал
Найденов“

пласт-Димо 53-01-1423

27.09.2018 г.

16:05

И двамата участника са отговорили на критериите за подбор и за лично състояние, поради
което техническото им предложение подлежаха на проверка за съответствие с
минималните изисквания на Възложителя.
Участниците са остранени поради следните мотиви:


Отстранявам участник „Клас Бойчев“ ЕООД, гр. Стара Загора на
основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, поради следното:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
Образец №2в, 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 №2в.
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 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 участника „Клас Бойчев“ ЕООД, гр. Стара Загора от участие в процедурата.



Отстранявам участникът ЕТ „Метал пласт-Димо Найденов“,гр.Бургас на
основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, поради следното:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
Образец №2в, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие. Участникът е приложил допълнително описание за предложение за изпълнение на
поръчката, което не съответства на вида на възлаганата поръчка. Съгласно Документацията
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за обществената поръчка обособена позиция № 3 е за доставка и монтаж на отоплителна
инсталация. Участникът е приложил техническо предложение, с което описва
строително-монтажни работи на обект, с няколко етапа, а именно: „Мобилизация на
строителна площадка“, „ Изпълнение на строително-монтажни работи“, „ Демобилизация
на строежа“. Описани са йерархични и функционални зависимости между участниците в
проекта“. Предложеното техническо предложение е напълно неотносимо и неприложимо
към настоящия вид процедура, имайки се предвид, че основния ѝ предмет е доставка, а не
СМР. Освен това към техническото предложение няма приложено пълно описание на
предлаганото оборудване. Дадена е техническа информация, марка и модел единствено на
пелетните котли, но не и техническа информация, производител или други данни за
алуминиевите радиатори, които представляват голяма част от оборудването по обособена
позиция № 3.
Предвид липсата на описание на по-голямата част от предлаганото за доставка
оборудване, не може да се направи преценка дали участникът, е направил предложение за
изпълнение на поръчката, което 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
участника ЕТ „Метал пласт-Димо Найденов“,гр.Бургас от участие в
процедурата.
Вземайки предвид това, че и двете подадени оферти са неподходящи по смисъла на
§2, т. 25 от ДР на ЗОП, а именно не отговарят на техническите спецификации дадени от
Възложителя, процедурата следва да се прекрати на основание чл. 110, ал. 1, т.2. от Закона
за обществените поръчки (ЗОП).
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.

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.
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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 11:09+02:00

3

