МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДГС ЦОНЕВО
Адрес: с. Цонево, ПК 9261, ул. Христо Трендафилов № 54, тел. 0517/27 232;
e-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg; http://dgsconevo.sidp.bg/

РЕШЕНИЕ
№ 133/19.03.2020г.
ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
На основание чл.22, ал.1, т.6 , чл.108 и чл.109 от Закона за обществените поръчки
и отразени резултати в Протокол №1/17.03.2020г. и Доклад от 17.03.2020г. на комисия,
назначена със Заповед №123/17.03.2020г. на директора на ТП ДГС Цонево за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
„Извършване на ремонти , текущо
техническо обслужване , техническа
профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически
прегледи с резервни части, смазочни материали , антифриз и други консумативи,
доставени от изпълнителя за служебни леки и товарни автомобили на ТП
Държавно горско стопанство „Цонево“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи
на територията на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация“, съгласно
Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен, открита с Решение
№65/07.02.2020г на директора на ТП ДГС Цонево, с прогнозна стойност на поръчката
в общ размер до 24000,00 лв. без вкл. ДДС

ОБЯВЯВАМ:
1.Класирането на участниците в процедурата:
На първо място- Кооперация „Кооперация „Аутомотор““, /заличено на
чл.59 от ЗЗЛД /, с оферта вх.№463/16.03.2020г., час на постъпване: 16,30 часа

основание

Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер на
17.90 лв.(седемнадесет лева и деветдесет ст) без вкл. ДДС

2.Класиран на второ място: няма
3.На основание чл.109 от ЗОП, обявявам участникът класиран на първо място за
изпълнител„ Кооперация „Кооперация „Аутомотор““, /заличено на основание
оферта вх.№463/16.03.2020г., час на постъпване: 16,30 часа

чл.59 от ЗЗЛД /

Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер на
17.90 лв.(седемнадесет лева и деветдесет ст) без вкл. ДДС

с

4.Отстранявам от участие в процедурата участникът Венци Шумен ЕООД на
основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, а именно поради това, че участникът е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на
поръчката при следните мотиви:
Съгласно изложените обстоятелства в Протокол №1/17.03.2020г на комисията е
установено следното:
Участникът Венци Шумен ЕООД е представил предложение за изпълнение на
поръчката по образец №2 , утвърден от възложителя към документацията за участие , като
в забележка е допълнил съдържание , че не приема заложеното от Възложителя изискване
разходите за транспорт на автомобилите от/до с. Цонево и от/до базата на изпълнителя да
се поемат от последния, т.к. същото е финансово непосилно за дружеството , включително
е налице зачеркване на посочения текст в предложението за изпълнение на участника със
съдържание „същият поема разходите за транспорт на автомобилите до с.Цонево,
обл.Варна и възложителят не дължи плащане за това“ .
Съгласно утвърдената документация и техническата спецификация , Възложителят
изрично е поставил изискване , в случай, че сервизната база на изпълнителя не се намира на
територията на /заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД /, същият да поема разходите за транспорта
до сервиза си и възложителят да не дължи плащане за това.
Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се
съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на
офертите и с проекта на договор.
В конкретния случай, участникът с подаване на заявление за участие и предложение за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на
възложителя, не може да поставя условия за изпълнение на поръчката , които да водят до
изменение на изискванията за изпълнението на поръчката или такива , които да дават
предимство пред останалите участници.
С оглед последното , Комисията е констатирала, че участникът не е изготвил
предложението си в съответствие с техническата спецификация и изисквания на
възложителя и в съответствие с чл.39, ал.3, т.1, б.“б“ от ППЗОП.
Предвид гореизложеното , на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията е
предложила участника Венци Шумен ЕООД да бъде отстранен.
Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от Възложителя , предвид
което и на посоченото по- горе основание участникът „Венци Шумен“ ЕООД, /заличено
на основание чл.59 от ЗЗЛД /, с оферта вх.№461/16.03.2020г., час на постъпване: 15.10
часа, се отстранява от участие.
5. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията
Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
6.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7, б.“а“ от ЗОП- десет
дневен, от получаването на решението за определяне на изпълнител , пред Комисия за
защита на конкуренцита.
5. На основание разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП в деня на изпращане на
решението до участниците, решението, протоколите и доклада на комисията да се
публикуват в Профила на купувача на ТП ДГС Цонево на интернет адрес на поръчката
https://wp.me/p82oCV-cYY..
6.Документи за сключване на договор :
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
3.за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
4.гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му;
5.документи за доказване съответствието с поставените от възложителя критерии
за подбор- документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на услугите, които са
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената
услуга;
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