РЕШЕНИЕ
№ 321/28.09.2020 г.
На основание чл. 106, ал. 6, предложение първо във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от
ЗОП, като взех предвид утвърден доклад от 17.09.2020 г., както и одобрените протокол № 3 от
17.09.2020 г., както и както и Протокол № 1 от 01.07.2020 г. и Протокол № 2 от 25.08.2020 г.
на комисия, назначена със Заповед № 193/22.05.2020 г., изм. със Заповед № 193А/14.07.2020
г. на Кмета на Община Горна Малина за извършване на подбор на участниците, разглеждане,
оценка и класиране на постъпилите оферти, подадени за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за
организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и
изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране
на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз”, открита с решение № 127 от дата
27.03.2020 г. на Кмета на Община Горна Малина, изм. с Решение № 148 от 14.04.2020 г. на
Кмета на Община Горна Малина, публикувана в Регистъра на обществените поръчки (РОП)
под уникален № 00747-2020-0005, както и в профила на купувача на Община Горна Малина.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 470 280,00
(четиристотин и седемдесет хиляди двеста и осемдесет) лв. без ДДС или 564 336,00
(петстотин шестдесет и четири хиляди триста тридесет и шест) лв. с ДДС.
I.

ОБЯВЯВАМ

На база на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за
"оптимално съотношение качество/цена" и показателите и методиката за оценяване на
офертите, във връзка с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, класирането на допуснатите участници в
публично състезание с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за организация и
управление на проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд на Европейския съюз”, както следва:
1.
„Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992, с получена комплексна оценка от
100 точки;
2.
ДЗЗД „ЕКО ЕЪР“, с участници в обединението: "Еко Логистик А" ЕООД с
ЕИК 201014089, "Приорити Консултинг" ООД, ЕИК 203847981, "Бим Консултинг"
ООД, ЕИК 200242286, с получена комплексна оценка от 99,71 точки.
II.

ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнител в открита процедура с предмет: „Предоставяне на консултантски
услуги за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране

и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз” участника
„Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992, с получена комплексна оценка от 100 точки.
Мотиви: след като се запознах с протоколите от работата на комисията, установих, че
участникът в процедурата, класиран от комисията на първо място, е в състояние да изпълни
обществената поръчка качествено и в срок. Офертата (предложението) на участника отговаря
напълно на изискванията на ЗОП и одобрената документация за участие, като покрива изцяло
поставените от Възложителя критерии за подбор и всички останали изисквания на
възложителя.
На основание чл. 109 от ЗОП, вземайки предвид факта, че не са налице основанията за
отстраняване, офертата на горепосочения участник отговаря на критериите за подбор и е
класирана в процедурата, при прилагане на предварително обявените от възложителя условия
и избрания критерий за възлагане на поръчката, както и на база събраната в хода на
процедурата документация, изискванията на Възложителя, разпоредбите на ЗОП и протокола
от работата ѝ, комисията е предложила на Възложителя да определи за изпълнител на
обществената поръчка участника „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992.
Възложителят приема напълно изложените от комисията мотиви и определя за
изпълнител на обществената поръчка „Магистериум“ ООД, ЕИК 203465992.
III.

ОТСТРАНЯВАМ

1.) На основание чл. 107, т. 3, предложение първо от ЗОП отстранявам участника
„ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238 от участие в процедурата, тъй като участникът
не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, поради следните мотиви:
Комисията е извършила необходимите изчисления, за да установи дали някое от
предложенията в офертата на допуснатите участници, свързано с предложената цена или
разходи за показателите, подлежащи на оценка на допуснатите участници е с 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.
Комисията е констатирала, че за участника „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238 са
налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т. е. предложената в офертата му цена е с
повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите
участници. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията е решила да изиска с писмо
представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на общата цена за
изпълнение, предложена от участника „ИКюИ Контрол“ ООД, ЕИК 130220238, в 5-дневен
срок от получаване на искането.
Искането за представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на
общата цена за изпълнение е предоставено на участника с писмо с рег. № 03-00-42/15 от
02.09.2020 г. Писмото е получено от участника на същата дата – 02.09.2020 г., което
обстоятелство е удостоверено с разписка, подписана от г-н Валери Мътнешлиев – управител
на „ИКюИ Контрол“ ООД.

Видно от горното, 5-дневният срок, императивно определен в разпоредбата на чл. 72, ал.
1 от ЗОП, е изтекъл на 07.09.2020 г. Този ден е неприсъствен, съответно обосновката би могла
да се получи и на 08.09.2020 г., който е първият работен ден след изтичането на определения
срок. В посочения срок не е постъпила писмена обосновка от участника. Едва на 09.09.2020
г., чрез куриерска фирма, в община Горна Малина е получен запечатан плик с надпис:
"Допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за организация и
управление на проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на
компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд на Европейския съюз”. Според императивната разпоредба на чл. 107, т.
3 от ЗОП, възложителят следва да отстрани участник, който не е представил в срок
обосновката по чл. 72, ал. 1.
Настоящото решение представлява индивидуален административен акт и подлежи на
обжалване пред КЗК (Комисия за защита на конкуренцията) - гр. София 1000, бул. „Витоша“
№ 18, тел. (02) 988 40 70; (02) 935 61 13, електронна поща - cpcadmin@cpc.bg; www.cpc.bg в
срок от 10 (десет) дни от връчването му (чл. 197, ал. 1, т. 7, б. а от ЗОП), съгласно
разпоредбите на чл. 196 - 199 от ЗОП.
Решението да бъде изпратено на всички участници в процедурата на основание чл. 43,
ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаването му. Решението, заедно с протоколите от работата
на комисията следва да бъдат публикувани в профила на купувача на интернет сайта на
възложителя в съответствие с разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП в деня на
изпращането на решението на участниците в публичното състезание. Предоставен е пълен
достъп до доклада и протоколите от работата на комисията на интернет адрес:
https://www.gornamalina.eu/newsite/?p=1719

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…….П…….

Заличена информация, съгласно чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС/2016/679
инж. Ангел Жиланов
Кмет на Община Горна Малина

