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

РЕШЕНИЕ 

гр. Велико Търново ....Т^Ф. .^^) . . .2018г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.106, ал.6 от ЗОП и във връзка с 
протоколи от дати 18.04.2018г., 27.04.2018г., 22.05.2018г. от 10:00ч. и 22.05.2018г. от 
14:00ч. и доклад от дата 29.05.2018 г., предадени ми заедно с цялата документация от 
Комисията назначена с моя Заповед №РД 22-656/18.04.2018г., със задача да провери 
съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия, да 
разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет „Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени 
системи", по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно 
техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа 
спецификация;"., с публикувано обявление с ID 834239 па дата 12.03.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2018¬ 
0012, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www. veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/572/ c обща прогнозната стойност 350 000,00лв. 
/триста и петдесет хиляди лева и 00ст./ без ДДС, а по обособени позиции, както 
следва: 
Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно 

техническа спецификация;" - 160 000,00лв. /сто и шестдесет хиляди лева и 00ст./ 
без ДДС; 
Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа 
спецификация;" - 190 000,00лв. /сто и деветдесет хиляди лева и 00ст./ без ДДС; 

НАРЕЖДАМ: 

На основание чл.107, т.2, буква „а" от ЗОП и във връзка с констатациите и 
мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа отстранявам от 
участие в процедурата с предмет: „Доставка на специализирани автомобили за 
нуждите на ОП „Зелени системи", по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка па нова сметосъбираща машина , съгласно 
техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа 
спецификация;"., с публикувано обявление с ID 834239 на дата 12.03.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2018¬ 
0012, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www. veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/572/ , следните оферти и участници: 

Оферта от „Екосол България" АД с вх. № 53-916-1/17.04.2018г. от 15:08 часа, 
адрес за кореспонденция: село Лозен, ПК 1511, ул. „Съединение" №127г, 
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тел.0885502896; електронна поща за кореспонденция: officefg^ecosol.bg ; лице за 
контакти: Таня Георгиева за обособена позиция №1 

Мотивите за отстраняване, съгласно протокол от дата 27.04.2018г.: 

Комисията установи, че сметосъбиращата техника предложена от участника не 
съответства на поставените от Възложителя технически параметри. 

Възложителя е поставил изискване оферираната техника да разполага с „повдигаща се 
задна камера", като участника не е представил информация дали предлаганата от него техника 
разполага с такава. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение номер РД 24¬ 
21 от дата 09.03.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са 
одобрени обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. 

Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и 
документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за 
участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на 
офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и 
да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.1 от ППЗОП 
„Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор." Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и 
проверява за съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 
от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят 
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при 
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, 
който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за обособена позиция 
№1 на основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща 
оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки. 

Оферта от „ЕКОДЖЕН" ООД с вх. № 53-1903-1/17.04.2018г. ог 09:15 часа, адрес 
за кореспонденция: град София, ПК 1404, кв. „Манастирски ливади-Б", факс: 
02/4217169, тел.024217160; 024217161; електронна поща за кореспонденция: 
office@ecogen.bg ; лице за контакти: Димитър Калудов за обособена позиция №1 

Мотивите за отстраняване, съгласно протокол от дата 22.05.2018г. от 10:00ч. : 

Комисията установи, че сметосъбиращата техника предложена от участника не 
съответства на поставените от Възложителя технически параметри. 

Възложителя е поставил изискване оферираната техника да разполага с „Обороти на 
двигателя: 

Автоматично регулиране на оборотите при работа с надстройката", като участника не е 
представил информация дали предлаганата от него техника разполага с такава. 
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Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение номер РД 24¬ 
21 от дата 09.03.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са 
одобрени обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. 

Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и 
документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за 
участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на 
офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и 
да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.1 от ППЗОП 
„Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор." Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и 
проверява за съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 
от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят 
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при 
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, 
който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за обособена позиция 
№1 на основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща 
оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: „Доставка на 
специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", по обособени 
позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно 
техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка па нова водоноска, съгласно техническа 
спецификация;"., с публикувано обявление с ID 834239 на дата 12.03.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2018¬ 
0012, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: http$://www.veliko-
tarnovo. bg/bg/profil-na-kupuvacha/572/ 

За обособена позиция 2: 

1-во място- Оферта от „ЕКОДЖЕН" ООД с вх. № 53-1903-1/17.04.2018г. от 09:15 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ПК 1404, кв. „Манастирски ливади-
Б", факс: 02/4217169, тел.024217160; 024217161; електронна поща за 
кореспонденция: office@ecogen.bg ; лице за контакти: Димитър Калудов 

2-ро място: Оферта от „Екосол България" АД с вх. № 53-916-1/17.04.2018г. от 
15:08 часа, адрес за кореспонденция: село Лозен, ПК 1511, ул. „Съединение" 
№127г, тел.0885502896; електронна поща за кореспонденция: officeC^ecosol.bg ; 
лице за контакти: Таня Георгиева за обособена позиция №2 
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Мотиви за класирането: Офертите на участниците отговарят на предварително 
обявените условия. Съдържанието на офертите е съобразно условията посочени в 
обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и изискванията 
на ЗОП. Класирането е извършено, съгласно утвърдената методика за оценка. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", 
по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно 
техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа 
спецификация;"., с публикувано обявление с ID 834239 на дата 12.03.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2018¬ 
0012, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www. veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/572/ , както следва: 

За обособена позиция 2: 

- „ЕКОДЖЕН" ООД, град София, ПК 1404, кв. „Манастирски ливади-Б", с 
ценово предложение на участника за изпълнение на предмета на позицията 
- 168 800,00лв. /сто шестдесет и осем хиляди и осемстотин лева и 00ст./ без 
ДДС 

III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на 
участниците и да се публикува в профила на купувача, ведно с протоколите и 
доклада на комисията, в един и същи ден, в тридневен срок от издаване му, при 
спазване разпоредбите на чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

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, 
град София, бул.Витоша№18. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача : https://www. veliko-
tarnovo. bg/bg/profil-n a-k upuvach a/572/ 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
На основание чл. 22, ал.1, т. 8 от ЗОП, във връзка с чл. 108 т.4 от ЗОП и 

отразените резултати и мотиви в протоколи ог дата 27.04.2018г. и 22.05.2018г. и 
утвърден от възложителя доклад на дата 29.05.2018 г. на Комисията назначена със 
Заповед № РД 22-656/18.04.2018г. , на Кмета на Община Велико Търново, за 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участието в обществена поръчка, 
чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на специализирани 
автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно 
техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа 
спецификация;"., с публикувано обявление с ID 834239 на дата 12.03.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2018¬ 
0012, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www. veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/572/ . 
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Открита с решение № РД 24-21 от дата 09.03.2018 г. за откриване на процедура, 
с публикувано обявление на дата 12.03.2018 г. с ID 834239 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, и уникален номер на процедурата 00073-2018-0012 , с 
адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: htips://www.veliko-
tarnovo.bs/bs/profil-na-kupuvacha/572/ , c прогнозна стойност - 350 000,00лв. /триста 
и петдесет хиляди лева и 00ст./ без ДДС. 

ПРЕКРАТЯВАМ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : „Доставка на нова 
сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;" с прогнозна стойност 
- 160 000,00лв. /сто и шестдесет хиляди лева и 00ст./ без ДДС; 

Съгласно чл. 24, ал.1 т.2 от ППЗОП настоящите решения да бъдат публикувани в 
профила на купувача в деня на изпращането на решенията до всички участници в 
процедурата в срок съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП. 

До всички протоколи и доклад от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача https://www. veliko-tarnovo. bg/bg/profil-na-
kupuvach a/5 72/. 

Жалба срещу решенията на Възложителя \може да се подаде в 10-дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал.1, т.7 и следващите' от 1 ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул. Витоша №18. 

Контролът по изпълнение на решедйяе^^пражнявам лично. 

ИНЖ.ДАНИЕЛ г , ПА1 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО Т 

Съгласували: 
Явор Иванов 
Юрисконсулт в 

З а л и ч е н а и н ф о р м а ц и я 

Надя Петрова 

Изготвил: 
Александър Колев 
Старши експерт Дирекция ОП 
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