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01310-2014-0009
I. II. III. IV. V. VI. VII.
BG-София:
РЕШЕНИЕ
Номер: 20 от 25.11.2014 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ж.к. Илиянци", ул. "Кирил
Благоев" №14, За: Ирина Косева, България 1271, София, Тел.: 02 9382682, E-mail:
tsv@tsv.bg, Факс: 02 8381025
Място/места за контакт: ДП "Транспортно строителство и възстановяване", София,
ж.к. ИЛиянци", ул. "Кирил Благоев" №14
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsv-bg.com.
Адрес

на

профила

на

купувача:

http://www.tsv-

bg.com/opcms/opencms/menu/bg/buyerprofile/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Обществени услуги
В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
"Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства", в три
обособени позиции:Позиция 1 Доставка на работно облеклоПозиция 2 Доставка на
работни обувкиПозиция 3 Доставка на лични предпазни средства
II.3) Кратко описание на поръчката
"Доставка на работно облекло, работни обувки и лични предпазни средства", в три
обособени позиции: Позиция 1 Доставка на работно облекло Позиция 2 Доставка на
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работни обувки Позиция 3 Доставка на лични предпазни средства
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
18000000, 18400000
Описание:
Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари
Дрехи със специално предназначение и аксесоари
ІI.5) Вид на процедурата
Открита процедура
ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 15 от 30.09.2014 г.
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"
Година и номер на документа:
2014-626523
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 1310-2014-9
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки
решение и обявление за поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки
626523
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление
30.09.2014 г.
ІV: ПРЕКРАТЯВАМ
обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка
IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура
Участниците "Викинг - Т" ООД и "Превента" ООД са отстранени от участие в
процедурата, както следва: "Викинг - Т" ООД - на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП,
поради следните мотиви:1.Образец към Заповед №482 към Приложение №2 към
договор № 452/ДП РВД от 27.12.2011 год./ не е подписана от титуляра, законен
представител на получателя. Приложеният от участника документ не визира
изпълнението на договора, а само назначеното длъжностно лице от страна на
получателя ДП РВД, отговорно за договора. При наличие на изпълнен договор,
всички документи, доказващи изпълнението би следвало да бъдат подписани от
получателя/възложителя или двустранно от изпълнителя и получателя/възложителя
на посочените доставки на работно облекло, обувки и лични предпазни средства,
което комисията не установи за изпълнено. Приложение №2 към договор № 452/ДП
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РВД от 27.12.2011 год. съдържа информация с посочени вида и техническите
характеристики на доставените артикули, касаещи предмета на настоящата
обществена поръчка, визира началната дата на договора, но не и крайната дата на
изпълнението му или факта на неговото изпълнение. По този начин договорът би
могъл да бъде неизпълнен или прекратен.2.Представените от участника документи:
Фактура № 1000008391/11.11.2013 год. от получателя „ТРЕЙС – СОФИЯ” АД и
Стокова разписка № 0000031067/30.04.2014 г. от получателя „КОМЕ” ООД не са
подписани от изпълнителя и получателите по договорите, същите са представени
под формата на разпечатки от онлайн счетоводна програма, заверени от участника.
Документите не удостоверяват изпълнението на посочените в Списъка на участника
договори за извършените доставки, същите визират само обема на доставяните
количества стоки, който обаче остава също недоказан.Участникът не е изпълнил
задължителните изисквания на Възложителя за представяне на документи
доказващи техническите му възможности и квалификация, и за съответствие с
минималните

изисквания

с

критериите

за

подбор,

поставени

от

Възложителя.Офертата на участника не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя в Обявлението за обществената поръчка и т.4.2. от Раздел
VІ от документацията за участие на Възложителя. "Превента" ООД - на основание
чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради следните мотиви:1.Представената от участника
мостра № 4 Ръкавици защитни предпазващи от киселини, арт. № 3740 размер 10 не
съответства с изискването на Възложителя за представяне на мостра размер 11,
съгласно стандарт EN 420. Съгласно стандарт EN 420 Защитни ръкавици. Общи
изисквания – Размер 11 е най – големия размер и отговаря на дължина на дланта –
215 мм., обиколка на дланта – 279 мм.2.Представената от участника мостра №7
Противопрахова маска за многократна употреба с клапан за издишване, арт. №
22101+22170 – 1 комплект не отговаря на изискването на Възложителя за
представяне на мостра, съгласно стандарт EN 149, съгласно т.7 от Техническото
задание за лични предпазни от документацията за участие на Възложителя.3.
Полугащеризонът, съставна част на представената от участника мостра №8 Костюм
противоводъждовен (полугащеризон и наметало), арт. № 50902+50552 е без
вътрешни джобове и няма подсилващи парчета на коленете, което не съответства с
изискването, съгласно т.8 от Техническото задание за лични предпазни средства от
документацията за участие на Възложителя, полугащеризонът (влаго/водозащитен
и прахозащитен) да бъде с вътрешни джобове и подсилващи парчета на
коленете.Мострите на участника не съответстват в пълен обем, по отношение на
техническите характеристики, параметри и стандарти, посочени в Техническото
задание на Възложителя за лични предпазни средства от раздел ІV.3 на
документацията за участие, което представлява неточно изпълнение на обявените
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от Възложителя условия.Съгласно чл. 54, ал.1 от ЗОП, при изготвяне на офертата си
всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя
условия, поради което офертата на участника не отговаря на предварително
обявените условия на Възложителя за обособената позиция.
IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява
процедурата
Обособена позиция 3 "Доставка на лични предпазни средства"
IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване
НЕ
V: ОБЖАЛВАНЕ
V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, Бул. "Витоша" №18, България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Процедурата е прекратена на основание чл.39, ал.1, т.2 от ЗОП с мотива, че нито
една от представените оферти не отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя.
VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
25.11.2014 г.
Възложител
Трите имена: инж. Валери Борисов Василев
Длъжност: Главен директор
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