РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

РЕШЕНИЕ

№ ДАЕУ – 1375/03.04.2017г.
За прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
публично състезание с предмет: „Доставка на стартерни и технологични
акумулаторни батерии за нуждите на Държавна агенция „Електронно
управление“ (ДАЕУ)
На основание чл.106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки / ЗОП/, във връзка
с чл. 22, ал. 1, т. 8 и ал. 5 от ЗОП, както и с утвърден Доклад, неразделна част от който е
Протокол № 1/27.03.2017г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и
класиране на оферти за участие, назначена със Заповед № ДАЕУ - 1004/09.03.2017г. на
директора на дирекция „Обществени поръчки“- възложител съгласно Заповед №
ДАЕУ-39/07.12.2016 г.
РЕШИХ:
1. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата за възлагане на обществената
поръчка участника ТРИСТАН 02 ООД на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй
като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката, определени от възложителя в документацията за участие.
Мотиви: В техническата спецификация на възложителя в Глава I, Раздел II от
документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена
поръчка е посочен изискуемият минимално допустим капацитет на стартерните
акумулаторни батерии. Залагането на минимални технически изисквания означава, че в
офертите си участниците би следвало да предложат батерии с капацитет равен или поголям от посочения.
Участникът ТРИСТАН 02 ООД не е изпълнил изискванията на възложителя,
тъй като техническото му предложение не съответства на техническата спецификация.
Предлаганите стартерни акумулаторни батерии не отговарят на предварително
зададените минимални технически характеристики, защото са с капацитет, по-нисък от
минимално допустимия.
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2. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата за възлагане на обществената
поръчка участника ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП,
тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката, определени от възложителя в документацията за участие.
Мотиви: В техническата спецификация на възложителя в Глава I, Раздел II от
документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена
поръчка са посочени изискуемите максимално допустими размери на технологичните
акумулаторни батерии. Залагането на максимални технически изисквания означава, че
в офертите си участниците би следвало да предложат батерии с размери еднакви или
по-малки от посочените.
Участникът ВАЛБИС ТРЕЙД ЕООД не е изпълнил изискванията на
възложителя, тъй като техническото му предложение не съответства на техническата
спецификация. Предлаганите технологични акумулаторни батерии не отговарят на
предварително зададените максимални технически характеристики, защото са с
размери, по-големи от максимално допустимите.
3. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата за възлагане на обществената
поръчка участника ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП,
тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката, определени от възложителя в документацията за участие.
Мотиви: В техническата спецификация на възложителя в Глава I, Раздел II от
документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена
поръчка е посочен изискуемият минимално допустим капацитет на технологичните
акумулаторни батерии. Залагането на минимални технически изисквания означава, че в
офертите си участниците би следвало да предложат батерии с капацитет равен или поголям от посочения.
Участникът ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД не е изпълнил изискванията на
възложителя, тъй като техническото му предложение не съответства на техническата
спецификация. Предлаганите технологични акумулаторни батерии не отговарят на
предварително зададените минимални технически характеристики, защото са с
капацитет, по-нисък от минимално допустимия.
В техническата спецификация на възложителя в Глава I, Раздел II от
документацията за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена
поръчка са посочени изискуемите максимално допустими размери на технологичните
акумулаторни батерии. Залагането на максимални технически изисквания означава, че
в офертите си участниците би следвало да предложат батерии с размери еднакви или
по-малки от посочените.
Участникът ЕНЕРДЖИ СОРС ЕООД не е изпълнил изискванията на
възложителя, тъй като техническото му предложение не съответства на техническата
спецификация. Предлаганите технологични акумулаторни батерии не отговарят на
предварително зададените максимални технически характеристики, защото са с
размери, по-големи от максимално допустимите.
4. ПРЕКРАТЯВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на стартерни и технологични акумулаторни батерии за нуждите на Държавна
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агенция „Електронно управление“, открита с Решение № ДАЕУ-602/15.02.2017 г. и
обявление, вписано в РОП с уникален идентификационен номер 05397-2017-0001 на
основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.
Мотиви: След като се запознах с Протокол № 1/27.03.2017г. и Доклад от
работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, установих, че
всички оферти не отговарят на техническите спецификации, определени в
документацията за участие. Това е основание всички участници да бъдат отстранени,
което налага прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
съгласно разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.
Настоящото решение за прекратяване да се публикува на интернет-сайта на
ДАЕУ в Профил на купувача в раздела на обществената поръчка на основание чл. 42,
ал. 2,т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ППЗОП на интернет адрес:
https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/1
На основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП настоящото решение да бъде
изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му.
На основание чл. 26, ал.1, т. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от влизане в сила на
настоящото решение за прекратяване, да бъде изпратено за публикуване обявление за
възлагане на обществена поръчка в Агенцията за обществени поръчки, в което да бъде
отразено прекратяването.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията
в срока по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Възложител:…………/п/….………………..заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Йовка Захариева Цачева
Директор на дирекция „Обществени поръчки“
В Държавна агенция „Електронно управление“
Възложител съгласно Заповед № ДАЕУ-1254/28.03.2017 г.
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