
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на обособена позиция № 5 
по процедура с уникален номер в РОП 00073-2017-0055

№ РД 24- . ^ . . .2018 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1. т.8 от ЗОП, във връзка с чл.110, 
ал.1, т.2 и чл. 108. т.4 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати. както 
следва: протокол № 1 от 24.01.2018 г., протокол № 2 от 22.02.2018 г.. протокол № 3 от
12.03.2018 г. и доклад от 12.03.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22- 
158/24.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново за разглеждане на постъпилата 
оферта, във връзка с обявена обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.18„ 
ал.1, т.1, с обща прогнозна стойност- 6 206 012.02 лева без ДДС. с предмет: „Дейности по 
извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите 
пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж 2014- 
2020“ по обособени позиции":

Обособена позиция №  1 -  Реконструкция и модернизация на Д Г  „Ален м ак“; 
Обособена позиция M 2 -  Реконструкция и модернизация на Д Г  „Рада Войвода 
Обособена позиция №  3 -  Реконструкция на СУ „Владимир Комаров";
Обособена позиция №  4 -  Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортноучилище -  Велико Търново";
Обособена позиция №  5 -  Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на Д Г  „Пролет", с публикувано обявление с ID 817975 на дата 07.12.2017 г. 
в Регистъра на обществените поръчки на АОП, изменена с Решение за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-114 от 21.12.2017 г. на Кмета 
на Община Велико Търново с ID 821273, с уникален номер в РОП 00073-2017-0055. с адрес 
на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.ba:/bg/profil- 
na-kupuvacha/545 и във връзка с Решение № РД 24-3 от 10.01.2018 г. за прекратяване на 
обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5. ал.2. т.9 от ЗОП.
1.1. Адрес
Република България. 5000.
Велико Търново, 
пл. ..Майка България" № 2. 
тел: 062 6195229; 062 619251, 
e-mail: mop vt@abv.bg. 
факс: 062 619 231;
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Място за контакт: Дирекция ..Обществени поръчки";
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/545
1.2.Вид на възложителя и основна дейност:
Местен орган с основна дейност -  Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
II. 1. Обект на поръчката -  Строителство;
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя:
..Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и 

прилежащите пространства на учебните заведения по проект ..Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 ..Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма ..Региони в растеж 2014-2020" по 
обособени позиции”:

Обособена позиция № 1 -  Реконструкция и модернизация на ДГ ..Ален мак", с 
прогнозна стойност - 823840.26 лева без ДДС. прекратена с Решение № РД 24-3 от
10.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново.

Обособена позиция № 2 -  Реконструкция и модернизация на ДГ ..Рада Войвода", с 
прогнозна стойност - 1135797.90 лева без ДДС, прекратена с Решение № РД 24-3 от
10.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново;

Обособена позиция № 3 -  Реконструкция на СУ ..Владимир Комаров", с прогнозна 
стойност - 2185401.93 лева без ДДС, прекратена с Решение № РД 24-3 от 10.01.2018 г. на 
Кмета на Община Велико Търново;

Обособена позиция № 4 -  Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в СУ .,Г. С. Раковски" и ..Спортно училище -  Велико Търново", с 
прогнозна стойност - 1700325.88 лева без ДДС, прекратена с Решение № РД 24-3 от
10.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново;

Обособена позиция № 5 -  Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на ДГ „Пролет" с прогнозна стойност - 360646.05 лева без ДДС.

11.3. Кратко описание на обособена позиция № 5:
Обект на настоящата обществена поръчка са Дейности по извършване на СМР за 

реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните 
заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020" по обособени позиции:

Обособена позиция № 5 -  Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на ДГ „Пролет" - Предвижда се внедряване на мерки за енергийна ефективност 
-  топлоизолация стени и тавани. Подмяна на отоплителната инсталация, подмяна котелно и 
газификация, подмяна водопроводна и електро инсталации, вътрешни ремонти, основен 
ремонт и благоустрояване на дворното пространство, изграждане дренаж около сградата, 
създаване на достъпна среда за хора с увреждания, осигуряване противопожарните 
изисквания за такъв вид заведения. Технически показатели за обекта: ЗП сутерен -  359м2, 
ЗП ±0,00 -  488.36 m2. ЗП +4,00 -  288,19 m2 и РЗП -  1136.11м2. Прогнозна стойност на - 
360 646,05 лева без ДДС.

Конкретните видове дейности са съгласно КСС и Техническа спецификация за 
позицията и в изготвените и одобрени инвестиционни проекти, приложени към 
документацията и влезли в сила разрешения за строеж.
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II.4. Общ терминологичен речник (CPV): 45000000; 45200000; 45321000; 45454000; 
45421000; 45331000; 45112710.

II.5. Вид на процедурата: Открита процедура.

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.

111.1. Процедурата е открита с Решение РД 24-106 от 04.12.2017 г.„ изменена с 
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24- 
114 от 21.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, като с Решение № РД 24-3 от
10.01.2018 г. е прекратена в частта на обособени позиции № 1, № 2. № 3 и № 4.

111.2. Уникален номер на поръчката: 00073-2017-0055

IV. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в 
обявлението за обществената поръчка и документацията и поради неотговаряне на 
поставените критерии за подбор и на основание чл. 107. т.2, буква „а" от ЗОП. поради 
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
и при мотивите в настоящото решение отстранявам от участие в процедура с предмет: 
„Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и 
прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развит ие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“ по обособени позиции ”.
Обособена позиция №  5 -  „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на Д Г  „Пролет", следния участник и оферта:

- Оферта с вх. № 53-1703-1/22.01.2018 г. от 15:31 часа на ДЗЗД „ДЖЯНИ 2018” с 
адрес за кореспонденция с участника: град Велико Търново, ПК 5000; ул. „Стара 
планина”, № 7, вх. А; телефон/факс: 062/650-647; 0888 757 731; e-mail:
djambo33@abv.bg, лице за контакти: Тодор Джамбазов.

Комисията е отразила констатациите си относно съответствието на участника с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в 
протокол № 2 от дата 22.02.2018 г.

Протокол № 2 от дата 22.02.2018 г. е бил публикуван на профила на купувача 
https://www.venko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/545 на дата 23.02.2018 г. и 
едновременно с това е изпратен с приложно писмо с изх. № 53-1793-1/23.02.2018 г. до 
участник ДЗЗД „ДЖЯНИ 2018". На участника е указано да отстрани констатираните 
несъответствия в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокол № 2 от дата
22.02.2018 г. Видно от върната обратна разписка, писмо с изх. № 53-1793-1/23.02.2018 г., 
заедно с протокол № 2 от дата 22.02.2018 г. са получени от ДЗЗД „ДЖЯНИ 2018" на дата
26.02.2018 г.

Отговора на участника по протокол № 2 от дата 22.02.2018 г. е трябвало да постъпи в 
Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на 
Общината, съгласно указанията в протокола най-късно до дата 06.03.2018 г.
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Участникът е представил Отговор с вх. № 53-1703-2/09.03.2018 г., т.е три работни 
дни след законово регламентирания срок и указан от комисията.

Съгласно протокол № 2 от дата 22.02.2018 г.: „Отговори, постъпили в 
деловодството на Община Велико Търново след изтичане на срока няма да се 
разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано писмо или по куриер, 
участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на отговора."

Предвид изложените по - горе обстоятелства и факта на постъпване на Отговор с вх. 
№  53-1703-2/09.03.2018 г. от ДЗЗД ..ДЖЯНИ 2018“ след указания срок. комисията 
единодушно е решила да не отваря постъпилия със закъснение отговор и да предложи 
участника за отстраняване от последващо участие в процедурата при мотиви, отразени в 
протокол № 3 от дата 12.03.2018 г. от работата на комисията и посочени и в доклад от 
същата дата.

В протокол № 2 от дата 22.02.2018 г. от работата на комисията са дадени подробни 
указания за съществуващите правни възможности за отстраняване на констатираните 
несъответствия, както и за срокът в който отговора на участника трябва да постъпи. 
Подробни указания в тази посока са предоставени и с условията на документацията за 
възлагане на обществената поръчка /стр.17- стр.18/.

Участник ДЗЗД ..ДЖЯНИ 2018” представя отговор след определения срок и същият 
като просрочен не може да бъде разглеждан от комисията. В този смисъл, участникът не е 
отстранил констатираните в протокол № 2 от работата на комисията пропуски и 
несъответствия с критериите за подбор в определения срок.

На основание подробно посочените мотиви в протокол № 3 от дата 12.03.2018 г. от 
работата на комисията и посочени и в доклад от същата дата, комисията единодушно е 
предложила на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на 
основание чл. 107. т.1 от ЗОП. поради неизпълнение на условия, посочени в обявлението за 
обществената поръчка и документацията и поради неотговаряне на поставените критерии за 
подбор и на основание чл. 107. т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

V. ПРЕКРАТЯВАМ:

Обособена позиция № 5 -  Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на ДГ „Пролет" с прогнозна стойност - 360646.05 лева без ДДС.

V. 1. Правно основание - чл. 110. ал. 1, т. 2 от ЗОП

V.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка е постъпила само една 

оферта. Комисията е взела единодушно решение да предложи участника за отстраняване от 
участие в процедурата по обособена позиция № 5, при мотиви, съгласно отразените в 
протокол № 3 и доклада на комисията. Отстраняването на единствената постъпила оферта 
за обособена позиция № 5 „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
на ДГ „Пролет" е правно основание за прекратяване на процедурата за тази обособена 
позиция, съгласно чл. 110. ал.1 т.2 от ЗОП.

VI. Съгласно чл. 42. ал.2. т.1 от ЗОП, решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/545.
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VII. Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197. ал. 1, т.7 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, бул. 
„Витоша“, № 18, Република България 1000. София, тел: 02 988 4070, e-mail:
cpcadmin@cpc.bg. факс: 02 980 7315. интернет а-^рес: http://www.cpc.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ;
Кмет на Община Велико Търново

!\

Съгласувал:
Надя Петрова 
Д иректор на дирЙ фия ОП

Изготви и съгласува 
Русанка Александро^
Главен юрисконсулт в дирекция4*
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




