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Р Е Ш Е Н И Е 

НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ  

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 

за прекратяване на обществена поръчка 

 

02.11.2018 г.         № 16624            гр. София 

 

 

На основание чл. 22, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 181, ал. 6 и чл.110, ал.1, т.2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), Доклад с изх. № 15958/25.10.2018г. по чл. 

60 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчка (ППЗОП) за 

резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 1161/18.09.2018 г. 

на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-

почивно дело” за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка 

/публично състезание/ с предмет: „Ремонт на покривното покритие и първи етаж 

от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”, открита с Решение № 

11953/16.08.2018 г., публикувана в профила на купувача на електронен адрес: 

/http://militaryclubs.bg/node/1152. 

 

Р Е Ш И Х: 

 
I. Отстранявам от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

(публично състезание) с предмет: „Ремонт на покривното покритие и първи етаж от 

сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”, участника „Феникс 

Инженеринг Груп“ ЕООД на основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП, тъй като не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви: При детайлното и подробно разглеждане на представеният на 

електронен носител (CD) от участника електронен Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), е установено следното:  

 1.1. В Част III. „Основания за изключване“, буква „Г“ „Специфични 

национални основания за изключване” от представения ЕЕДОП, е посочен отговор 

„Да“.  

 От друга страна в полето „Опишете предприетите мерки“ е посочено, че по 

отношение на дружеството не са налице основания за задължително отстраняване. 

 От така представената информация не става ясно, дали за  участника са 

налице или  не основанията за задължително отстраняване.    

1.2. Представеният ЕЕДОП не е електронно подписан.  

Съгласно изискванията, посочени в документацията от Възложителя, 

участниците следва да представят електронно подписан ЕЕДОП. 

В тази връзка, комисията  е уведомила  участника, че в срок до 5 работни 

дни от получаването на настоящия протокол, може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. 
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Допълнително представените документи може да обхващат и факти, 

които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите за участие. 

От представените допълнителни документи от „Феникс Инженеринг Груп“ 

ЕООД  е видно, че участника отново не отговаря на изискванията посочени в т. 

2.2. „Други специфични национални основания за отстраняване“ от документацията 

за участие, като декларира обстоятелства в част III, буква „Г“ „Специфични 

национални основания за изключване”, посочвайки отново отговор  „Да“. 

Декларираните обстоятелства се явяват пречка за участие в процедури за 

възлагане на обществени поръчки.   

При извършената проверка комисията установи, че участникът е представил 

нов ЕЕДОП, в който декларира основания, които се явяват пречка за участие в 

обществени поръчки, а именно основания, които са заздължителни за 

отстраняване на участник от процедура. 

 
2. Отстранявам от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

(публично състезание) с предмет: „Ремонт на покривното покритие и първи етаж от 

сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”, участника „Люник“ ЕООД 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а”  от ЗОП, тъй като представената от него оферта не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви: При преглед на ценовото предложение на участника са констатирани 

множество аритметични грешки, а именно: посочените стойности на видовете СМР 

в колона № 6 не съответстват на произведението което се получава от единични 

цени в колона № 5 и съответното прогнозно количество в колона № 4. 

В случая става въпрос за множество аритметични грешки при изчисляване 

на общите стойности на видовете СМР, което води до изменение на общата 

стойност за изпълнение на поръчката, посочена от участника, която ако би била 

поправена, би се нарушило както изискването за равнопоставеност на всички 

участници, така и забраната за промяна на ценовото предложение.  

Според Документацията за участие и приложения към нея образец на 

Ценово предложение „Общата стойност в колона 6 се формира, след  като се 

умножат стойностите в колони 4 (четири) и  5 (пет). 

В случая именно общата цена, т.е. крайното ценово предложение е предмет 

на оценка, поради което неправилното й изчисляване означава, че ценовото 

предложение не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, а 

това от своя страна е основание за отстраняване от участие. 
 

3. Отстранявам от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

(публично състезание) с предмет: „Ремонт на покривното покритие и първи етаж от 

сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”, участника „Сетатех“ ЕООД 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а”  от ЗОП, тъй като представената от него оферта не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Мотиви: При преглед на ценовото предложение на участника са 

констатирани аритметични грешки, а именно: грешки в сумата по т. II. „Ремонт на 

апартаменти“. 

Също тъка, липсват ценови предложения за следните дейности: 
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 Доставка и монтаж на вентилатор за баня; 

 Доставка и монтаж на спирателен кран СФ 20 за топла/студена вода; 

 Доставка и монтаж на спирателени кранове за топла и студена вода за мивка, 

моноблок, съответстващи на ред 101, 102 и 103 от Образец №3 на ценовото 

предложение. 

  Съгласно, Глава III. „Указания за подготовката и подаване на оферти“, т. 2. 

„Подготовка на офертите“ от документацията за участие, е указано, че: „ офертата 

се изготвя по приложените към процедурата образци. Когато офертата (вкл. 

техническото и/или ценово предложение), не е представена съгласно съответните 

образци, Възложителят отстранява участника поради несъответствие на офертата с 

изискванията от документацията за участие в процедурата“.  

По този начин, офертата на участника не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, което е основание за отстраняването на „Сетатех“ 

ЕООД от участие в процедурата.  

 

ІІ. Прекратявам откритата процедура на публично състезание за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покривното покритие и първи 

етаж от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”. 

  
         Мотиви: Подадените оферти за участие не отговарят на условията за 

представяне и са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, а именно 

офертите са подадени от участници, за които за налице основания за отстраняване 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, чл. 107, т. 4  и 107, т. 2, б. „а”.  

 

III. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се 

публикува в деня на издаването му в профила на купувача на URL адрес: 

http://militaryclubs.bg/node/1152. 

 

IV. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото решение подлежи 

на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от 

публикуването му в профила на купувача. 

 
 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”: 

                       /...........п................/ 

   ВАЛЕРИ СТОЯНОВ  

http://militaryclubs.bg/node/966

