РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НАКАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015
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РЕШЕНИЕ
№

Ш-£Л.:8.1.......

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и ал. 5, чл. 106, ал. 6, чл. 107, т. 2, б „а“, чл. 108, т.
4 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с доклад от
работата на комисията, назначена със Заповед № РД01-103/17.02.2020 г. на Лазар
Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика и упълномощено лице
по чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съгласно заповед № РД01772/05.12.2019 г. на министъра на труда и социалната политика, за разглеждане, оценка
и класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с обект „услуга“ и предмет: „Осигуряване на лица за техническото
подпомагане дейността на МТСП”, открита с решение № РЕ-ОП-62/27.12.2019 г. на
Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика и упълномощено
лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП (Заповед № РД01 -772/05.12.2019 г. на министъра на труда и
социалната политика) и обявление № О-ОП-108/27.12.2019 г., изм. с Решение № РЕОП-6/03.02.2020 г., уникален номер на поръчката в РОП 00422-2019-0024

РЕ Ш ИХ :
I.
Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП”.
Мотиви:
В процедурата за възлагане на обществената поръчка е подадена само една
оферта от участника „Торо Групс“ ООД. Комисията, назначена със Заповед № РД01103/17.02.2020 г. е констатирала, че опаковката на участника съдържа следните
докум енти:

1. Оферта за участие в процедура: обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за
управлението и изпълнението на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС);
2. Опис на представените документи, адресирано до МОСВ с предмет на
поръчката: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни лица за
управлението и изпълнението на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС);
3. ЕЕДОП, представен на технически носител (CD) с надпис „МОСВ Торо Групс
ООД“;
4. Техническо предложение за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на
услуги за осигуряване на технически и експертни лица за управлението и изпълнението
на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС);
5. Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, представен от участник в обществена
поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за осигуряване на технически и експертни
лица за управлението и изпълнението на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).
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Видно от представените документите е, че същите не са предназначени за
участие в обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на лица за техническото
подпомагане дейността на МТСП”. Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) офертата включва: техническо
предложение, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя; декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани е данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо; мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят,
когато е приложимо; друга информация и/или документи, изискани от възложителя,
когато това се налага от предмета на поръчката. Офертата на участника не съдържа
техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на лица за техническото подпомагане дейността на МТСП”.
На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП при разглеждане на офертите, когато е
необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни,
включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците
може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за
данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в
техническото и ценовото предложение на участниците.
С оглед забраната на чл. 104, ал. 5, изр. трето от ЗОП комисията е приела, че не
следва да бъдат изисквани разяснения и допълнителни документи от участника.
Предвид изложеното комисията е счела, че участникът „Торо Групс“ ООД е подал
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на
поръчката.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка е подадена само една
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на
поръчката и се явява неподходяща. Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят
прекратява процедурата, когато всички оферти за участие не отговарят на условията за
представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.
IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП решението да се изпрати до участниците в
процедурата в тридневен срок от издаването му.
V. В деня на изпращането решението да се публикува, заедно с протоколите и
окончателния доклад на комисията в Профила на купувача на интернет адрес:
http://profile.mlsp.government.bg/aef4b3fe4e6cQa77bl62d8ced34ebe44
VI. Решението подлежи на обжалване от всеки заинтересован участник пред
Комисията за защита на конкуренцията - гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18, тел. (02)
988 40 70; (02) 935 61 13, електронна поща - cpcadmin@cpc.bg; www.cpc.bg. в 10дневен срок от датата на получаване на решението.
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