РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАПОВЕД
2019 г.
На основание чл. 181, ал. 6, чл. 110, ал. 2, т. 2, чл. 107 и чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 177 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение №РД-14-58/06.08.2019
г. на главния секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за откриване на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, № 00042-20190006 в Регистъра на обществените поръчки, с предмет: „Основен ремонт и доставка на
климатични системи“, Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на климатична
инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията“ с прогнозна стойност 170 000
лв. (сто и седемдесет хиляди лева) без ДДС, и въз основа на утвърден на основание чл.
181, ал. 5 от ЗОП протокол, предоставен от комисията, назначена със Заповед № РД-1462/29.08.2019 г. на главния секретар на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за разглеждане, оценяване и класиране на
постъпилите оферти

НАРЕЖДАМ:
I. Класирам допуснатият участник:
Първо място - „ММС Инк“ ЕООД - с предлагана обща стойността за
изпълнение на поръчката 149 000,00 лв. без ДДС.
П. Отстранявам от участие в процедурата следните участници:
1. „Енерджа Билд-Термопъмп“ ДЗЗД - на основание чл. 107, т. 1 ит. 2, буква „а“
от ЗОП.
Мотиви: техническото предложение на участника не съответства на
предварително обявените условия на поръчката.
В представеното Техническото предложение по образец № 3, в таблица № 1
участникът е декларирал, че „звуковата мощност при пълен товар на агрегата е 97
dB(A)“. В техническата спецификация от документацията в Раздел „Изисквани
технически характеристики на агрегата“ под т. 11 е заложено техническото изискване
„звукова мощност при пълен товар не по-висока от 95 dB(A)“.
2. „Мега Електроникс АП“ ООД - на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.
Мотиви: до изтичане на определеният срок в писмо с per. № 14-00-831/05.09.2019
г., (а именно 13.09.2019 г.), в деловодството на МТИТС от участника, не е постъпило
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поисканото от комисията разяснение по заявени данни техническото предложение на
участника.
3. „Зефир климатични системи“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от
ЗОП.
Мотиви; решението за откриване на процедурата е влязло в сила и в хипотезата
на чл. 179, ал. 1 от ЗОП не е постъпило предложение за промяна на изискванията на
възложителя, поради което всички изисквания са задължителни за участниците в
процедурата и съобразно чл. 101, ал. 5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник
трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
Участникът е представил разяснение с формули за ниво на звукова мощност и ниво
на звуково налягане на 10 m разстояние от агрегата, съгласно Методика за определяне на
общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и
определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед № РД613/08.08.2012 г. на министъра на околната среда и водите, комисията е извършила
изчисления в резултат на което са получени следните стойности:
- по първия параметър - 72.98 dB(A). Тази стойност се различава от първоначално
представената от участника стойност в техническото му предложение.
- по втория параметър - 45.02 dB(A), Тази стойност се различава от първоначално
представената от участника стойност в техническото му предложение.
4. „Аероклима Бул“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.
Мотиви: с писмо per. № 14-00-831/12.09.2019 г. участникът „Аероклима Бул“
ЕООД е представил разяснение с което е нарушена разпоредбата на чл. 104, ал. 5
изречение трето от ЗОП.
В образеца на техническото предложение е заложено изискване да се посочи
„Ниво на звуково налягане на 10 ш от агрегата“. Участникът е посочил ниво на звуково
налягане на 1 ш от агрегат е 65 dB(A), съгласно ISO 3744.
По отношение на показателя „ниво на звуково налягане на 10 m разстояние от
агрегата“, със своето разяснение участникът е декларирал, че конкретната стойност на
параметъра е 52 dB(A), а не така както е посочено в техническото му предложение, а
именно 65 dB(A).
Ш. Прекратявам обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и доставка на
климатични системи“, Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на климатична
инсталация чрез подмяна на термопомпен агрегат за сградата на Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
Мотиви: въз основа на извършеното класиране и поради липсата на свободна
конкуренция и на основание чл. 110, ал. 2, т. 2, предл. II от ЗОП.
IV.
На основание чл. 43, ал. 1 във връзка с чл. 177 и чл. 181, ал. 8 от ЗОП заповедта да се
изпрати до участниците в 3-дневен срок от нейното издаване и в същия ден да се публикува в
„Профил на купувача“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, заедно с протокола от работата на комисията.
Електронната преписка в „Профил на купувача“ е с интернет адрес
https ://www.mtitc.govemment.bg/pk/procedure/1810
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V.
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП заповедта може да бъде обжалвана
пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от нейното получаване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
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На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП ’
вгв връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

Иван ;
Марков
Главен секретар на
информационните технологии и
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