ОБЩИНА

МОНТАНА

3400 Монтана, ул. Извора 1, тел.: 096 394 201, факс: 096 588 391, е-mail: montana@montana.bg

РЕШЕНИЕ

№ЗОП-24Г от 07.08.2017 г.
за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
,,Доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци за нуждите на
община Монтана“, открита с Решение № ЗОП-24А от 15.05.2017 г.
На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в Протокол № 1 от 07.06.2017 г., Протокол № 2 от 14.07.2017 г. и Протокол № 3 от 03.08.2017 г. на
Комисия, назначена със Заповед №ЗОП-24Б от 07.06.2017 г. за извършване на подбор на
участниците, оценка и класиране на офертите в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ,,Доставка на
техника за третиране на биоразградими отпадъци за нуждите на община Монтана“ и със Заповед №ЗОП-24В от 19.06.2017 г. за определяне на нов председател и нов член на комисията
ОБЯВЯВАМ
I. Класирането на участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ,,Доставка на техника за
третиране на биоразградими отпадъци за нуждите на община Монтана“, въз основа на
критерия „икономически най-изгодна оферта“:

1. „ОПТИКОМ“ ООД с ЕИК 030264696 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Цар Симеон Велики“ №1А, представлявано от Веселин Тенев Генев – управител, с комплексна оценка КО=100 т. при предложена цена 169 888,00 (сто шестдесет и
девет хиляди осемстотин осемдесет и осем) лева без ДДС.
II. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:

1. „ЗЛАТЕКС“ ООД при следните правни и фактически мотиви.

Правно основание: чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП
Фактическо основание: В представените допълнителни документи – нов ЕЕДОП и удостоверение за добро изпълнение Изх. № 8 от 10.07.2017 г. от ЗП Мариян Георгиев Костов не се
съдържа необходимата информация относно вида и естеството на доставената техника и/или
относно нейното конкретно предназначение/начин на използване във връзка с процеса на
третиране/обработка на биоразградими отпадъци (напр. чрез шредиране, пресяване, сортиране и т.н.). С оглед на горепосоченото, Комисията не може да направи обоснован и категоричен извод за съответствието на декларираната доставка с критериите за подбор. Същевременно, в удостоверението не се съдържа информация за контакти с неговия издател, което
прави невъзможно да бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства. Така представената информация не доказва съответствие с изискванията, посочени в т. ІІІ.3 от Документацията на обществената поръчка.
2. „АНИМЕКСС“ ЕООД гр. Стара Загора при средните правни и фактически мотиви:

Правно основание: чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП
Фактическо основание: Съгласно изискванията на Възложителя, времето за реакция при възникване на технически проблем не може да е по-малко от 1 работен ден, посочено кръгло
число, след получаване на заявката от страна на изпълнителя. Срокът се посочва в работни
дни. В своето Техническо предложение участникът е предложил срок за срок за реакция при
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възникване на технически проблем – 6 часа или ¼ дни след получаване на заявката от страна
на изпълнителя. С оглед на горното, Техническото предложение на участник „АНИМЕКСС“
ЕООД гр. Стара Загора не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.
ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ОПТИКОМ“ ООД с ЕИК 030264696 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора
6000, ул. „Цар Симеон Велики“ №1А, представлявано от Веселин Тенев Генев – управител,
при следните мотиви:
Участникът е представил оферта, която изцяло отговаря на всички критерии за изпълнение
на поръчката и е получил най-висока комплексна оценка на утвърдената в документацията
методика, като са изпълнени едновременно следните условия, посочени в чл. 109, ал. 2 от
ЗОП:
1. Не са налице основанията за отстраняване на участника от процедурата;
2. Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане – икономически
най-изгодна оферта при критерий оптимално съотношение качество/цена.
НАРЕЖДАМ
Да се сключи договор за обществена поръчка с определения за изпълнител участник „ОПТИКОМ“ ООД с ЕИК 030264696 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора
6000, ул. „Цар Симеон Велики“ №1А, представлявано от Веселин Тенев Генев – управител,
при спазване на разпоредбите на чл. 112 от ЗОП.

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки настоящето решение
подлежи на обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията с адрес: България, гр. София 1000, бул. „Витоша“ №18, тел.: 02 9356113,
факс: 02 9807315, електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: http://www.cpc.bg
На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчка, настоящето решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до всички участници в процедурата и да се публикува в Профила на купувача при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането му до участниците.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията и настоящето решение:
http://www.montana.bg/porachki/публично-състезание-с-предмет-достав-2

КМЕТ:

*
(Златко Живков)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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