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

ЗАПОВЕД
р д . . f
гр. Велико Търново

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 и ал. 2, от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на 
ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) и отразените резултати и мотиви в протоколи 
от дати, както следва: протокол № 1 от дата 01.06.2016г. от 14:00 часа; протокол № 2 
от дата 09.08.2016г. от 10:00 часа; протокол № 3 от дата 25.08.2016г. от 15:00 часа; 
протокол № 4 от дата 30.08.2016г. от 10:00 часа на Комисията, назначена със Заповед 
РД 22- 1124/01.06.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, за разглеждане, оценка 
и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на обществена поръчка, чрез 
открита процедура, с предмет: „Основно и ежедневно вътрешно почистване на 
сгради на Община Велико Търново”, с уникален номер 00073-2016-0020 в регистъра 
на АОП и публикувано обявление от дата 14.04.2016 г. с ID 730060 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП.

НАРЕЖДАМ:
I. На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 

от 16.02.2016 г.) и във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в 
протоколите от нейната работа отстранявам от участие в процедурата с предмет: 
„Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико 
Търново”, следният участник и оферта:

1. Оферта с вх. № 5300-18809-1/30.05.2016 г. от 13:23 ч. на участника 
„Василка” ЕООД, с БУЛСТАТ: 105547070, с адрес за кореспонденция: гр. София, 
ПК 1619, бул. „Никола Петков” № 17, телефон 02/818 5000; факс: 02/ 818 50 23; 
електронна поща:offlce@vasilka.com.

Мотиви: съгласно подробно посочените правни и фактически основания в 
протоколи № 3 от дата 25.08.2016г. от работата на комисията, а именно:

Комисията е подложила на анализ представената информация в плик № 2 на 
участника „Василка” ЕООД и е установила, че са налице основания за отстраняване 
на участника от участие в процедурата на правно основание чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП 
(отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.), поради представяне на 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на обществената 
поръчка. Единодушното решение на комисията е поради изложените по- долу мотиви:
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Съгласно предварително обявените условия, в част СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК 2 
"ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" в плик № 2 - Предложение за 
изпълнение на поръчката" се поставя техническото предложение на участника за 
изпълнение на поръчката, което трябва да съдържа Образец №9. Комисията е 
установила, че в Обяснителната записка с методология за изпълнение на участника не 
се съдържа изискуема информация относно срок за започване на изпълнение на 
дейностите по почистване и поддържане чистотата на обекти на територията на 
Община В. Търново след възлагане в работни дни след получаване на възлагателното 
писмо.

Съгласно документацията за участие „Ако участникът не представи Техническа 
оферта или представената от него Техническа оферта не отговаря на изискванията на 
Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на 
обществената поръчка.”

В образец №9 от образците приложени към документацията е посочена 
минимално изискуемата информация на елементите, които участникът следва да 
представи в Обяснителната записка, методология на изпълнението. Като изискуема 
част, е посочено следното: „В обяснителната записка участниците указват срок за 
започване на изпълнение на дейностите по почистване и поддържане чистотата на 
обекти на територията на Община В. Търново след възлагане в работни дни след 
получаване на възлагателното писмо. В обяснителната записка участникът посочва 
информацията, съгласно указанията от настоящата документация”.

Информацията за срока, в който ще се започне реално изпълнение на дейностите 
по почистване и поддържане на обекти е изискуема и с оглед на това, че същият следва 
да се попълни в чл. 14, ал. 6 от проекта на договора -  приложение № 15 от образците 
към документацията, при сключването на договора с бъдещият изпълнител. 
Възлагането при необходимост е предвидена и при т. 5.2. от техническите 
указания/технически спецификации приложени към документацията за участие, а 
съгласно чл. 1, ал.2 от проекта на договор „Обектите за почистване ще се възлагат при 
необходимост с възлагателно писмо. Срокът за започване на изпълнението започва да 
тече от деня, следващ получаването на възлагателното писмо”. Липсата на срок за 
започване реалното изпълнение на дейности по договора е обстоятелство, което би 
възпрепятствало възложителят от правото му да осъществява ефективен контрол върху 
срочното изпълнение на възложеното с възлагателното писмо, което пък от своя страна 
ще доведе до невъзможност за прилагането на неустойки съобразно клаузите на 
договора.

Комисията е преценила, че е налице правно основание за отстраняване на 
участника, съгласно чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП(отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 
от 16.02.2016 г.). Съгласно императивно разпоредби на ЗОП, по плик №2 не се допуска 
отстраняване на нередовности, пропуски и липси. Съгласно § 1 от допълнителните 
разпоредби на ЗОП, 19а. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. 
в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) "Предварително обявени условия" са условията, 
съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Съгласно чл. 54. ал. 1 от ЗОП(отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от
16.02.2016 г.), всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. Чл.69, ал.1, т.З от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ 
бр.13 от 16.02.2016 г.) указва, че комисията предлага за отстраняване от процедурата 
участник, който е представил оферта, което не отговаря на изискванията на 
възложителя. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в 
оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на
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изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я 
задължава да го предложи за отстраняване.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: 
„Основно и ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико 
Търново”:

1-во място за „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, с 
БУЛСТАТ: 814181757, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ПК 5000, 
ул. Никола Габровски №81 А, телефон 062/62 24 29; 062/ 63 46 09; електронна 
noiHa:head_office@hmi-company.com, лице за контакти: Петя Милкова 
с Комплексна оценка-100.

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по 
показатели от методика: по Показател Организация на работата (П2) в протокол 
№ 3 от работата на комисията и мотивите по Показател Цена за изпълнение на 
поръчката (П 1), изложени в протокол № 4 от работата на комисията.

До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен достъп на 
Профила на купувача - https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/414/.

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Основно и 
ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново”, както 
следва:

ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, с БУЛСТАТ: 
814181757, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. Никола 
Габровски №81А, телефон 062/62 24 29; 062/ 63 46 09; електронна
noi4a:head_office@hmi-company.com, лице за контакти: Петя Милкова 
с Комплексна оценка-100.

III. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 
16.02.2016 г.) препис от настоящата заповед да бъде изпратен на участниците в 3 - 
дневен срок.

IV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен 
срок, съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки (отм.) и §18 от 
ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша №18.

Контрол по изпълнение на заповедта ще^упражпявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ, [ГАНСЙУj
Кмет на Община Велико

Десислава Йонкова
Дирекпщр^дирекция „Правна" в Община В. Търново 

Надя -Петрова
Директор дирещия ОС ОП в Община В. Търново
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




