РЕШЕНИЕ
№ 459
Град Мездра 03.07.2018 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 106, ал. 6, предл. 1-во във връзка с чл. 108,
т. 1 от ЗОП и утвърден Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на
комисия, назначена с моя Заповед № 249 от 16.04.2018 г., за провеждане на обществена
поръчка - публично състезание с предмет: „Упражняване на строителен надзор на
дейности по извършване на СМР по проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и
рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра“, открита с Решение №
189/22.03.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №00007-20180007 и изцяло възприех мотивите отразени в доклада и протоколите от работата на
комисията - Протокол № 1, приключен на 28.05.2018 г., Протокол № 2, приключен на
15.06.2018 г. и Протокол № 3, приключен на 21.06.2018 г.
I. О Б Я В Я В А М :
Класирането на участниците в горепосочената процедура съгласно утвърден от
мен на 27.06.2018 г. Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП ведно с протоколите от работата на
Комисията, назначена със Заповед № 249 от 16.04.2018 г., както следва:
І-во място: „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София – с комплексна оценка
100 точки.
II. О П Р Е Д Е Л Я М:
За изпълнител обществена поръчка с предмет „Упражняване на строителен
надзор на дейности по извършване на СМР по проект № 06/07/2/0/00118
„Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра“,
открита с Решение № 189/22.03.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените
поръчки под №00007-2018-0007, класиран на първо място по обществената поръчка, а
именно:
„Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София, ЕИК 121811498, със седалище и адрес
на управление: гр. София, п.к. 1680, район Красно село, кв. Борово, ул. Родопски извор
54, представлявано от Петър Стилиянов Рафаилов – управител – с комплексна оценка
100 точки.
На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за обществена поръчка
с участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Упражняване
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на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект №
06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в
град Мездра“, при спазване на условията в посочената разпоредба и след влизане в сила
на настоящото решение.
Като взех предвид подробно изложените в Протокол № 2 (приключен на
15.06.2018г.), назначена със Заповед № 249 от 16.04.2018г., относно направеното
предложение за отстраняване на участници в процедурата, които доводи на комисията
възприемам изцяло като обективни, правилни и законосъобразни, напълно приемам
предложенията за отстраняване на участника „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД, град
Плевен в процедурата, включително и основанията - фактически и правни, на които
посочените от комисията участници следва дабъдат отстранени, и на основание чл. 22,
ал. 1, т. 6 и ал. 5, т. 6, б. „г“ във връзка с чл. 106, ал. 6, предл. 1-во от ЗОП
III. ОБЯВЯВАМ:
Отстранените участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публично състезание с предмет „Упражняване на строителен надзор на дейности по
извършване на СМР по проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация
на части от уличната мрежа в град Мездра“, открита с Решение № 189/22.03.2018 г.,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №00007-2018-0007, както
следва:
Участник № 1 - „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД, гр. Плевен, ЕИК 114596369,
със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. Иван Вазов 58, ап. 20,
представлявано от Йордан Венков Йорданов – управител
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП
Фактически основания:
Техническото предложение на участника „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД не е
разработено съгласно изискванията в техническата спецификация. Не са предвидени и
разработени всички дейности за изпълнение на поръчката, съгласно включените
дейности в обхвата на поръчката и Техническата спецификация. Комисията правилно
е установила липса на конкретна информация относно следните описани в
Техническата спецификация дейности:а именно „Да носи отговорност за щети, които
са нанесени на възложителя и на другите участници в строителството и солидарна
отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите
правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за
строителен надзор е със срокове, не по-малки от гаранционните срокове в
строителството, съгласно чл.168, ал.7 от ЗУТ; Да изисква присъствието на авторския
надзор по съответните части на одобрения инвестиционен проект на обекта по време
на изпълнение на строително-монтажните дейности. Предписанията на проектанта
за точното спазване на одобрените проекти, свързани с авторското му право върху
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тях, се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите
участници в строителството (чл.162, ал.2 и ал.3 ЗУТ). При необходимост да изготви
оценка за съответствие за преработка на инвестиционния проект по смисъла на чл.
154, ал.5 от ЗУТ; Да допуска осъществяването на инвеститорски контрол от страна
на Възложителя на строителството-Община Мездра, в лицето на служители от
дирекция/отдел „Устройство на територията”.
От предложението за изпълнение на участника се установява, че по отношение
на последната дейност Изпълнителя е декларирал, че ще носи отговорност за
осъществяване на инвеститорски контрол, което е действие извън подробно
описаните в техническата спецификация. От така написаното от Участника
„Термоконтрол Сървиз“ ЕООД следва извода, че самия той предвижда да изпълнява
функциите на инвеститорски контрол, а не предвижда да допуска осъществяване на
инвеститорски контрол от страна на Възложителя. Това е в противоречие с
техническата спецификация.
В горния смисъл, техническото предложение на участника не отговаря на
изискванията на документацията. Липсата на описание на гореизброените дейности,
които са част от техническата спецификация и са свързани с обезпечаване на
качественото изпълнение на поръчката е предпоставка за неспазване на изискванията
на Възложителя.
На следващо място, участникът не е разработил и представил график,
изготвен съобразно техническото му предложение, техническата спецификация и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Съгласно указанието на Възложителя в документацията за участие, Раздел X
„Методика за определяне на комплексната оценка на офертите“, „участникът следва
да разработи и представи график, изготвен съобразно Техническото му предложение,
Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В
графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между
различните процеси, съставящи отделните дейности, при отчитане и на времето
необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и
необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. При констатирано
разминаване между линейния график и техническото предложение на участника,
същият ще бъде отстранен“. В представения от участника график не е налице
съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставящи
отделните дейности. Взаимната обвързаност и последователност на изпълнение на
дейностите не е ясна. Представени са само продължителностите на отделните групи
дейности. Графикът не е Линеен график, съгласно изискванията на Възложителя. В
графика не е представено разпределение на ключовите експерти по отделните
дейности.
Предвид горното, предложението за изпълнение на поръчката на участника
„Термоконтрол Сървиз“ ЕООД, град Плевен в посочените по-горе части не отговаря
на изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие и на
техническата спецификация.
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Така констатираните пороци в техническото предложение и представения график
(които не е линеен график) към техническото предложение на участника, не могат да
бъдат санирани от комисията, тъй като това би довело до нарушаване забраната за
представяне на допълнителните документи към техническото предложение на
участника. В случая участникът не е изпълнил предварително обявените изисквания на
Възложителя, предвид което не е възможно да се поиска ново техническо предложение
и нов линеен календарен план, тъй като тази предвидена законова възможност не може
да се използва за промяна на техническо предложение. Представените техническо
предложение и линеен календарен план не отговарят на изискванията на Възложителя.
Предвид горното, офертата на „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД е неподходяща
по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на
възложителя и на техническата спецификация. По този начин не е спазено и
нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за
изпълнение на поръчката, като част от офертата на участника, да е в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя. С оглед изложеното
комисията е правилно счела, че участникът не е спазил изискванията на възложителя
към съдържанието на Техническото предложение. Констатираната липса в изискуема
част на техническото предложение води до несъответствие на участника с
предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2,
б. „а“ от ЗОП, се отстранява от участие в процедурата по публично състезание.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на
конкуренцията,
Адрес: град София 1000, бул. Витоша № 18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес: www.cpc.bg
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в
срока по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП от получаването му от участниците в процедурата.
Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до всички
участници в процедурата и в същия ден да се публикува в профила на купувача на
интернет страницата на община Мездра заедно с доклада и протоколите от работата на
комисията при спазване условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП. Връзката към електронната
преписка на процедурата в Профила на купувача е: http://eop.mezdra.bg/?p=916
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/
ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ СЪБКОВ
Кмет на Община Мездра
Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД
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