
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Ш Л  РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 
__________________ http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org__________________

Р Е Ш Е Н И Е

№ РСЛ20-РД09-..&£..... jJ /.'A Й&.2020 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 106, ал. 
6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като взех предвид Доклад № РСЛ20-ДИ05-8-[1] 
от 10.02.2020г. на комисията, назначена с моя Заповед № РСЛ20-РД09-8 от 16.01.2020г., ведно 
е приложените към него протоколи за резултатите от проведените преговори в процедура на 
договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на 
основание чл.79, ал.1, т.1, във връзка с чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет: „Инвеститорски 
контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес: гр. 
София, район „Слатина“, ул. „Коста Лулчев“ № 25, бл. 263, във връзка с извършването на 
обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
район „Слатина“ във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради”, открита с Решение № РСЛ20-ДИ05-8/08.01.2020г. на Кмета 
на район „Слатина”, публикувано с ID № 952908 в РОП, уникален номер на поръчката в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2020-0001, в качеството ми на 
Възложител по посочената процедура, упълномощен от Кмета на Столична община Йорданка 
Асенова Фандъкова, с изрично писмено пълномощно № СОА19-КО 17-282/28.11.2019г.,

Р Е Ш И X:

I. Обявявам класирането на допуснатите кандидати, както следва:
Обявеният критерий за оценка е „Най-ниска цена”, поради което участниците са 

класирани, както следва:
На първо място „Технико-икономически анализ и проектиране” ЕООД, ЕИК 

203805808, с предложена цена от 2599.00 лв. (две хиляди петстотин деветдесет и девет лева) 
без ДДС.

На второ място „Българо-австрийска консултантска компания“ АД, ЕИК 175129387, 
предложена цена от 3487.00 лв. (три хиляди четиристотин осемдесет и седем лева) без ДДС.

II. Възлагам изпълнението на процедура на договаряне без предварително обявление 
за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18, 
ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: „Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Коста 
Лулчев“ № 25, бл. 263, във връзка с извършването на обновяване за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на район „Слатина“ във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
участника „Технико-икономически анализ и проектиране” ЕООД, ЕИК 203805808, със 
седалище и адрес на управление: с. Панчарево, община Столична, ж.к. „Панчарево“, ул. 
„Хитър Петър” № 43В, вх. Г, ап. 4, с управител Свилен Жеков Станкулов, ел. поща: 
sstankulov@gmail.com, при условията на приетото предложение и поканата за участие наш изх. 
№ РСЛ20-ТД26-30 от 08.01.2020г. в обществената поръчка, възложена чрез процедура на 
договаряне без предварително обявление.
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III. Отстранявам участника:

1. Участник „Алфа Пи Проджект” ООД, ЕИК 203911957, с Оферта № РСЛ20-ТД26- 
31/14.01.2019г., подадена по обществената поръчка;

Мотиви: За процедурата на договаряне без предварително обявление е императивен 
етапът на преговори. В обявените от Възложителя с покана № РСЛ20-ТД26-31/ 08.01.2020г. 
място, ден и час за провеждане на преговорите не се яви представител на участника „Алфа 
Пи Проджект“ ООД, поради което офертата на участника не беше отваряна и разглеждана. В 
този смисъл, предвид неявявянето на поканения участник -  в предварително определения 
час за жребий и преговори, за комисията е невъзможно да осъществи фактическия състав на 
нормата на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 1 от ППЗОП, определяща 
провеждането на преговори с поканения участник в процедурата.

Постигнатото договаряне по първоначално определените условия и изисквания за 
изпълнение на поръчката е вторият съществен елемент от процедурата на договаряне без 
предварително обявление, наред с подаването на самата оферта. Класирането на поканените 
участници се извършва въз основа на окончателните договорености, след подаване на 
първоначалната оферта. Съгласно точка 17 „Дата, час и място за начало на договарянето” на 
покана № РСЛ20-ТД26-31/08.01.2020г., участникът е следвало да се яви за провеждане на 
договарянето. На основание императивната разпоредба на чл. 64, ал. 2, точка 4 от ППЗОП, 
във връзка с чл. 64, ал. 1 от ППЗОП, етапът на преговорите е задължителен елемент от 
процедурата на договаряне. Неявяването на представител на участника възпрепятства 
тяхното провеждане и води до невъзможност за осъществяване в пълнота на фактическия 
състав на процедурата на договаряне без предварително обявление.

Във връзка с гореизложеното, отстранявам от участие в процедурата участник „Алфа Пи 
Проджект“ ООД, ЕИК 203911957, на основание чл. 107, точка 1, предложение второ от ЗОП, 
тъй като участникът не е изпълнил „...друго условие, посочено в обявлението за обществена 
поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори...” , а 
именно не е изпълнил условието в точка 17 от покана № РСЛ20-ТД26-31/08.01.2020г., да се 
яви в определения ден, час и място за провеждане на преговори като задължителен елемент от 
фактическия състав на провеждането на процедура на договаряне без предварително 
обявление.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, във връзка с § 131, ал. 3 от Преходните и 
заключителните разпоредби към ЗИДЗОП, настоящото решение да се изпрати на всички 
участници в тридневен срок от издаването му.

На основание чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП, във връзка с чл. 199, ал.1 от ЗОП, настоящото 
решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от получаването му, пред Комисията за 
защита на конкуренцията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача на СО-район „Слатина”, 
където са публикувани протоколите и окончателния доклад на комисията:

http://so-slatina.org/2020/01/HHBecTHTopcKH-KQHTpon-no-BpeMe-Ha-npo/

КМЕТ НА РЛЙ^НдаТАТИНА^Г ЗАЛИЧЕН НА ОСН. ЧЛ. 5 О Т РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

/ГЕОРГИ ИЛИЕВ/
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