РЕ П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№ К-006/26.11.2019 г.
На основание с чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с
публично състезание с предмет: „Благоустройство и паркоустройство на
площадно пространство около културен дом гр. Ахтопол, находящ се в УПИ
III-100, кв.24, идентичен с ПИ 00878.501.100 по КК на гр. Ахтопол, община
Царево“, открито с Решение № 006 от 17.09.2019 г. и протоколи на Комисията,
назначена със Заповед № РД-01-636/08.10.2019 г. на ИД Кмет на Община Царево,
съгласно Заповед №РД-01-596/19.19.2019 г. и като взех предвид констатациите и
мотивите на комисията, които възприемам изцяло, както и въз основа на преглед на
документацията и класиране на предложенията в процедурата, които са ми
представени с протоколи по реда на чл. 106 от ЗОП от назначената за процедурата
комисия, извършени по критерия за оценка на предложенията „оптимално
съотношение качество/цена”
Р Е Ш И Х:
I. ОБЯВЯВАМ класиране на постъпилите оферти, както следва:
1– во място: „БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр.
София, ул. Княз Борис I, №81, ет. 1, ап. 4 и адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. Ал.
Стамболийски №3, вход офисен, ет. 5, представлявано от Тодор Златаров, с
комплексна оценка 36 точки.
2– ро място: няма.
II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Благоустройство и паркоустройство на площадно пространство около
културен дом гр. Ахтопол, находящ се в УПИ III-100, кв.24, идентичен с ПИ
00878.501.100 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“:
„БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул.
Княз Борис I, №81, ет. 1, ап. 4 и адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. Ал.
Стамболийски №3, вход офисен, ет. 5, представлявано от Тодор Златаров.
Мотиви: Офертата на „БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД, в пълна степен съответства
на предварително обявените от възложителя изисквания за технически
възможности и е с най-оптимално съотношение качество/цена, получила е найСтр. 1 от 3

висока комплексна оценка от 36 точки.
ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: ДЗЗД „АГАТОПОЛ“, със
адрес за кореспонденция гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8, представлявано
от инж. Димо Димов, с участници в обединението: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО
МОРЕ“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. Шумен, ул. Алеко Константинов
№8 и „ЗЕБРА“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Аксаково, обл. Варна,
местност Варненски път, имот 039002, с оферта с вх.№ 53-01-1507/07.10.2019 г. в 16:18
часа.
Мотиви за отстраняване:
Съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП: „При изготвяне на офертата всеки участник трябва
да се придържа точно към обявените от възложителя условия“, както и чл. 39, ал. 1
от ППЗОП: „При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите
кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите“.
В предложението на участника ДЗЗД „АГАТОПОЛ“, се констатират разминавания,
несъответствия и пропуски, които водят до обоснован извод на комисията за
разглеждане и оценка на офертите, че предложението не гарантира навременното и
качествено изпълнение на поръчката. Налице са разминавания, несъответствия и
пропуски в предложението по предварително обявените условия на възложителя,
които правят офертата неподходяща (съгласно §2 т.25 ДР на ЗОП) спрямо
изискванията на възложителя.
Конкретно констатациите и изводите от тях, които обосновават в цялост
посоченото заключение за неподходяща оферта са:
1. От предоставените доказателства към техническото предложение на участника,
не може да се направи обоснован извод, че Специалиста по част Електро – Кинчо
Петков Маринов, покрива минималните изисквания на Възложителя от
техническата спецификация.
2. В представеното Техническо предложение за изпълнение на предвидените СМР
и линеен календарен график има разминавания и несъответствия в табличното
представяне на техническите ресурси.
Съгласно гореизложените констатации и мотиви на комисията, които
възприемам изцяло, ДЗЗД „АГАТОПОЛ“, е представило оферта, която не
съответства на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, при
което не е изпълнил условие, посочено в документацията за обществена поръчка,
предвид което на основание чл.107, т. 2 б. „а“ от ЗОП във връзка с чл. 101, ал. 5 от
ЗОП и чл. 39, ал. 1 от ППЗОП, участникът ДЗЗД „АГАТОПОЛ“, с Оферта с вх. №
53-01-1507 от 07.10.2019 г. е предложен да бъде отстранен от по-нататъшно участие в
обществената поръчка и офертата му да не подлежи на оценка по показателите от
Методиката за оценка на офертите.
На основание чл. 183 във вр. чл.112 от ЗОП, да се сключи договор за възлагане
на обществената поръчка с класирания на първо място и обявен за изпълнител
участник, при условията на подадената и разгледана от комисията оферта и в
срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.
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Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП, преди сключването на договора
„БУЛЕЛЕКТРИКС“ ООД, да представи:
1. Документите, удостоверяващи липсата на основанията за отсраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.
2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 1 (един) % от стойността
на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните
форми: а) парична сума, внесена по сметката на Община Царево - Банка ДСК,
клон Царево, IBAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF; б) банкова
гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. Гаранцията по буква “б” и буква “в” може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в един
и същи ден на участниците и да се публикува в профила на купувача.
Протоколите от работата на Комисията и решенията са публикувани на адрес:
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/publichnosastezanie/item/2332-ploshtad-ahtopol

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и следващите
от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията,
в 10-дневен срок от получаването му.

ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
Кмет на Община Царево

МД/

Подписът е заличен на основание чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

Стр. 3 от 3

