СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

А Г Р О Б И О И Н С Т И Т УT

София 1164, бул. Драган Цанков 8, тел. 963 5407, факс. 963 5408, e-mail: abi@abi.bg; www.abi.bg

УТВЪРЖДАВАМ: …………/п/…………./ дата 19.09.2018 г.
проф. дбн Иван Атанасов
Директор на Агробиоинститут към
Селскостопанската академия - МЗХ
ДОКЛАД
на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП
от Комисия съгласно Заповед № 14 от 19.09.2018 г.
Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт в
лабораторен комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж
на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01“,
открита с Решение номер 165 от дата 09.08.2018 г. на Директора на Агробиоинститут
към Селскостопанската академия - МЗХ, обявена с № 01575-2018-0001 в РОП на АОП
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,
С Ваше Решение № 165/09.08.2018 г. е открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт в лабораторен комплекс на
Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. „Драган
Цанков” 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01“, обявена с № 01575-2018-0001 в
РОП на АОП.
За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с
горепосочения предмет сте назначили със Заповед № 14 от 09.08.2018 г. Комисия, която
да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата.
Комисията е в следния състав:
Председател: …………име……….. - председател
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Членове:
1. …………име……….. – член, външен експерт
2. …………име……….. – член, външен експерт
3. …………име……….. – член, външен експерт
4. …………име……….. – член, външен експерт
Кратко описание на работния процес, включващ обстоятелствата по чл. 60, ал.
1, т. 3 - т. 9 от ППЗОП.
Комисията констатира, че в Агробиоинститут към Селскостопанската академия МЗХ за участие в процедурата е подадена само 1 (една) оферта. При приемане на
офертата, същата е регистрирана в регистъра на регистъра на Агробиоинститут към
Селскостопанската академия - МЗХ за получени конкурсни документи за представяне на
оферти за участие в процедурата. Върху плика е отбелязан входящият номер, датата и часа
на получаването й.
I. Първа фаза от работата на комисията (преглед по допустимост на
участниците):
1. Първо заседание (публично) по отваряне на офертите:
Публичното заседание по отваряне на постъпилите по процедурата оферти се
проведе на датата и часа, посочени в Обявлението на поръчката. На това заседание не
присъстваха представители на участниците и средствата за масово осведомяване.
Комисията чрез нейния председател получи подадената една оферта, за което бе
съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което в хронологична
последователност комисията извърши действията по чл. 51, ал. 8 и чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от
ППЗОП.
Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна
опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал.
2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик „Предлагани ценови
параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на
Комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката на офертата и
провери съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.
Комисията установи по безспорен начин, че извън представения от участника плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“, са представени елементи, свързани с
предлаганата цена, което е нарушение на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и не съответства на
изискването, посочено в Раздел VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ,
т.6.7.6. от Документацията на поръчката (Указания към участниците за подготовка на
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офертата). Участникът е представил извън плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ 4 бр. документи тип Количествена сметка с единични и обобщени цени на
строителните работи – предмет на настоящата поръчка.
Въздигнатото отстранително основание, визиращо установената от Комисита
хипотеза гласи: „Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква
информация относно цената. Участници, които и по какъвто начин са включили
някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с
предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в
процедурата.“.
След така извършените действия комисията приключи публичното заседание.
Действията на Комисията са закрепени в Протокол № 1.
С оглед установената фактическа обстановка Комисията взе единодушно
следните:
РЕШЕНИЯ:

1. Предлага на Възложителя да бъде отстранен участникът „Пикси строй“
ООД на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, б.”а” от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 4 от ЗОП и
чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, тъй като същият не е изпълнил условие, посочено в
документацията за обществената поръчка и е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, а именно:
Участникът е представил плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като
извън него са представени елементи, свързани с предлаганата цена, което е нарушение на
чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и не съответства на изискването, посочено в Раздел VI.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ, т.6.7.6. от Документацията на
поръчката (Указания към участниците за подготовка на офертата). Участникът е
представил извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ 4 бр. документи тип
Количествена сметка с единични и обобщени цени на строителните работи – предмет на
настоящата поръчка.
2. Предлага на Възложителя откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Текущ ремонт в лабораторен комплекс на Агробиоинститут,
югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, по проект
BG05M2OP001-1.002-0012-C01“, открита с Решение номер 165 от дата 09.08.2018 г. на
Директора на Агробиоинститут към Селскостопанската академия - МЗХ, обявена с №
01575-2018-0001 в РОП на АОП да бъде прекратена на основание чл.110, ал.1, т.2 т
ЗОП - всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за
представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.
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На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал. 3 от ППЗОП комисията, назначена
със Заповед № 14 от 19.09.2018 г. на Директора на Агробиоинститут към
Селскостопанската академия - МЗХ, Ви предава настоящия доклад за утвърждаване
заедно с цялата документация по процедурата.
Настоящият доклад се изготви на 19.09.2018 г. и се подписа от членовете на
комисия, назначена със Заповед № 14 от 19.09.2018 г. на Директора на Агробиоинститут
към Селскостопанската академия - МЗХ, както следва:
Председател: …………име……….. ………/п/………… - председател
Членове:
1. …………име……….. ………/п/…………
2. …………име……….. ………/п/…………
3. …………име……….. ………/п/…………
4. …………име……….. ………/п/…………
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