РЕШЕНИЕ
№ 34 от 04.01.2018 г.

за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
,, Доставка чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне правото на собственост на
1 брой употребяван верижен булдозер, съгласно техническа спецификация,
за нуждите на Регионално депо за отпадъци – Монтана ЕООД“,
открита с Решение №34 от 10.10.2017 г.
На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени
резултати в Доклад и приложени към него Протокол №1 от 20.11.2017 г., Протокол №2 от
07.12.2017 г. и Протокол №3 от 22.12.2017 г. на комисия, назначена със Заповед №221 от
20.11.2017 г. на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана
за извършване на подбор на участниците, оценка и класиране на офертите в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: ,,Доставка чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне правото на собственост на 1 брой употребяван верижен
булдозер, съгласно техническа спецификация, за нуждите на Регионално депо за отпадъци –
Монтана ЕООД“
ОБЯВЯВАМ:
I.
Прекратявам открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с
предмет: ,,Доставка чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне правото на собственост
на 1 брой употребяван верижен булдозер, съгласно техническа спецификация, за нуждите
на Регионално депо за отпадъци – Монтана ЕООД“.
Отстранените участници и мотиви за тяхното отстраняване:
„Интерлийз“ ЕАД с ЕИК 831257890, с подизпълнител „ЕСБ – София“ ЕООД с
ЕИК 831677264 при следните правни и фактически мотиви:
Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.
Фактическо основание: Съгласно предварително обявените условия булдозерът,
предмет на процедурата за обществена поръчка, следва да има обем/кубатура на двигателя от
8 литра до 9 литра. Предложеният булдозер от страна на участник „Интерлийз“ ЕАД гр. София, DRESSTA TD-15R, е с обем/кубатура 6.7 л., което не отговаря на поставените от възложителя изисквания. Участникът е представил в рамките на Образец № 10 – Техническа спецификация, обосновка относно еквивалентност на основание чл. 48, чл. 49, и чл. 50 от ЗОП.
Видно от обосновката е, че всички твърдения, представени от участника са базирани на субективни интерпретации и заключения, без позоваване на конкретни официални документи и
на резултати от извършени официални проучвания, изпитвания и анализи. Направено е общо
позоваване на международен стандарт ISO 6747:2013 Earth-moving machinery – Dozers –
Terminology and commercial specifications, но същият не е приложен към обосновката, нито
пък са представени извадки от него, които да подкрепят твърденията на участника. От друга
страна, Възложителят е формулирал техническите характеристики на техниката, предмет на
поръчката, максимално точно и прецизно, съобразно своите конкретни потребности и целения краен резултат от нейното използване, като същевременно се е съобразил с разпоредбата
на чл. 49, ал. 1 от ЗОП. Предвид горното, поставените изисквания по отношение на
обем/кубатура на двигателя са дефинирани от гледна точка на конкретните потребности на
Възложителя и целта, във връзка с която е необходима техниката предмет на поръчката. Възложителят е поставил определени изисквания, включително по отношение на обем/кубатура
на двигателя, които да осигурят максимална ефективност при използване на оборудването и
възможно най-дълъг експлоатационен срок. Постигането на еднаква мощност с намален обем
на двигателя (в конкретния случай, кубатурата е по-малка от минималното изискване на
II.
1.

1

Възложителя с повече от 16%), води до значително по-бързо износване на газоразпределителния механизъм и бутално-мотовилковата група на двигателя. Повишеното натоварване
върху биалата, особено в центъра на пръта, поради по-големият ъгъл под който работи, при
по-къс ход е много по-голямо при двигатели с по-малка кубатура. По-късият ход на биалата
също така повишава скоростта на буталото, което води до увеличаването на триенето при
механичните части и до много по-бързо износване. По-големият обем на двигателя (при машини със сходни технически и функционални параметри) допринася за по-дългия експлоатационен срок на машината и увеличава междуремонтния й ресурс.
Въз основа на горното считам, че представената от страна на участника обосновка не
доказва, че предложеният булдозер DRESSTA TD-15R с обем на двигателя от 6,7 л удовлетворява по еквивалентен начин изискванията, посочени в обявлението и в Техническата спецификация и съответно Техническото предложение на участника „Интерлийз“ ЕАД гр. София не отговаря на изискванията, посочени в Обявлението и Техническата спецификация.
„Райфайзен Лизинг България“ ЕООД с ЕИК 131206120, с подизпълнител: „Екосол България“ АД с ЕИК 200358273 при следните правни и фактически мотиви:
Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.
Фактическо основание: Съгласно предварително обявените условия – Ценово предложение (Образец №7), максимално допустимото самоучастие на възложителя под формата
на първоначална вноска е до 20% (двадесет на сто) от цената без ДДС за доставка на булдозера. Предложената от участник „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София първоначалната вноска по договора за финансов лизинг е в размер на 30% (тридесет на сто) от цената
за доставка на булдозера. Неправилното залагане на първоначалната вноска води до промени
в изчислението на целия Погасителен план – Приложение №1 към Ценовото предложение на
участника: финансираната сума, размера на лихвите (т. 1.1.2 от Образец №7) и съответно лизинговите вноски (т. 4 от Образец №7) за шестдесетте месеца, еднократната такса за управление на лизинга (т. 1.1.3 от Образец №7) и следователно на Общата цена (т. 1 от Образец
№7) на предложението.
Въз основа на горното считам, че представеното от страна на участника Ценовото
предложение на участник „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД гр. София не отговаря на
изискванията на Възложителя, посочени в документацията на обществената поръчка.
2.

НАРЕЖДАМ:
На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчка, настоящето решение да
се изпрати в 3-дневен 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.
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, 1000, гр. София, бул. „Витоша“ № 18, тел.:
02 935 61 13, факс: 02 980 73 15, е-поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: http://www.cpc.bg
Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателния доклад на комисията:
http://rdo-montana.com/index.php/obshtestveni-porachki/15-1.
УПРАВИТЕЛ:

*

Мариела Живкова – Крълева

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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