V

чл. 37 от ЗОП, във вр. с
Регламент (ЕС) 2016/679

ДО
Г-Н ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И
УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ ПО
ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ ЗОП, СЪГЛ.
ЗАПОВЕД № РД01-772/05Л2.2019 Г.

ДОКЛАД
ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП
от работата на комисията, назначена е
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 № РД01-772/05.12.2019 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 е 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-Ю8/27.12.2019 г., изм. с Решение №
РЕ-ОП-6/03.02.2020 г., уникален номер на поръчката в РОП 00422-2019-0024
На 17.02.2020 г., от 11:00 ч., в „Голяма зала - Партер“ в сградата на
Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: гр. София, ул.
„Триадица“ № 2, се проведе публично заседание 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 ЗОП. Комисията проведе
заседанието в следния състав:
Председател:
1. Ивелина Шопска - старши юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“ и
Членове:
2. Теодора Тодорова - главен експерт в дирекция „Човешки ресурси“;
3. Антон Кафеджийски - главен експерт в отдел „Управление на собствеността“,
дирекция „Финанси“.
Комисията започна работата си след получаване на списъка с участниците,
представили оферти в деловодството на МТСП.
До крайния срок за получаване на оферти - 17:30 часа на 14.02.2020 г., в
деловодството на МТСП е постъпила една оферта. Подадената оферта е в запечатана,
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, вписана в Регистъра на подадените оферти,
както следва:
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1. Оферта с вх. № 71-26/31.01.2020 г., постъпила в 09:15 ч. от „Торо Групс“
ООД.
След запознаване със съдържанието на Регистъра на подадените оферти всички
членове на комисията подписаха декларации в съответствие с изискването на чл. 103,
ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.
На проведеното публично заседание присъства г-жа Мария Атанасова упълномощен представител на участника.
I. Председателят на комисията запозна присъстващите в залата 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 ЗОП за назначаване на комисията за
разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка.
II. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията
пристъпи към отваряне на офертата и оповести съдържанието й.
Оферта на „Торо Групс“ ООД, с вх. № 71-26/31.01.2020 г., постъпила в
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа отделен, непрозрачен,
запечатан и с ненарушена цялост плик е надпис „Предлагани ценови параметри“.
Председателят на комисията оповести съдържанието на офертата.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на
участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След извършване на описаните дейности приключи публичната част от
заседанието на комисията.
III. Комисията продължи работата си в закрито заседание като пристъпи към
разглеждане на представените документи. Комисията констатира, че опаковката на
участника съдържа следните документи:
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 е 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 е 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).
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,
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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 счита, че не
следва да бъдат изисквани разяснения и допълнителни документи от участника.
Предвид изложеното комисията счита, 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.
Въз основа на направените констатации,
КОМИСИЯТА РЕШИ:
I. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП предлага за отстраняване от
участие в процедурата участника „Торо Групс“ ООД.
II. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП предлага процедурата да бъде
прекратена.

Решенията на комисията бяха взети единодушно.
Дата на съставяне на настоящият протокол 17.02.2020 г.
Председател:
1. Ивелина Шопска:
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3. Антон Кафеджийски:
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