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ОБЩИНА ЦАРЕВО

Протокол
№4
От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-366 от 09.06.2017 г. на
Кмета на община Царево за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти чрез
Публично заседание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи
по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища
на територията на община Царево, по две обособени позиции : Обособена позиция 1:
„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на
територията на община Царево“ и Обособена позиция 2: „Строителни работи по
полагане на пътна настилка на общинската пътна мрежа на територията на община
Царево “.Поръчката е открита с Решение №002 от 24.04.2017 г. на Възложителя и е
вписана в Регистъра за обществените поръчки в АОП№ 00079-2017-0002, с Решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна инфомация ID:787831 и
Обявление ID:784146
Днес, 10.08.2017 година, в изпълнение на горните решения на Кмета на община
Царево чрез Публично състезание, комисията, назначена със заповед № №РД-01-366 от
09.06.2017 г. на Кмета на община Церево, в състав:

Председател: Николай Христов – зам. Кмет на Община Церево
Членове:
1.Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА – Царево;
2.ВеличкаАврамова Томопулу – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17
от ЗОП под №ВЕ-250;
3.Йорданка Симеонова Попова – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17
от ЗОП под №ВЕ-125;

4.Миглена Богомилова Янакиева-Белчева - външен експерт, включен в списъка по чл.229,
ал.1, т.17 от ЗОП под №ВЕ-716;

се събра в заседателната зала в сграда фронт-офис на община Царево, находяща се
на ул. „Хан Аспарух“ №36, ет. 2, гр. Царево на заседание, свикано от председателя на
комисията, със задача да продължи своята работа на основание чл.72, ал.3 от ЗОП по
оценяване на представените обосновки за начина на формиране на предложените от
участниците ценови предложения по посочените в исканията към тях стойности на
единични цени за отделни видове СМР по отношение на тяхната обективност, относно
обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовават участниците, както и да
извърши оценка и класиране на представените оферти за участие в Публичното
състезание с предмет: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в
населените места и общинските пътища на територията на община Царево, по две
обособени позиции : Обособена позиция 1: „Строителни работи по полагане на пътна
настилка на улици в населените места на територията на община Царево“ и
Обособена позиция 2: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на
общинската пътна мрежа на територията на община Царево “.

Председателят на комисията напомни, че на 04.08.2017 г. на основание чл.72, ал.1 от
ЗОП и във връзка със съставения Протокол №3 от 04.08.2017г. от работата на комисията и
неговото приложение – Таблица във формат еxcel, с нарочни писма са изискани подробни
писмени обосновки от участниците, предложили единични цени за отделни видове СМР,
които предложения са с числово изражение, което подлежи на оценяване и са с повече от
20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка, както следва:

1.Участник “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД – за единичните цени по видове
СМР, посочените в Протокол №3 от 04.08.2017г. и приложението му - таблицата във
формат excel за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2.

2.Участник “ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД – за единични цени по видове СМР,
посочени в Протокол №3 от 04.08.2017г. и приложението му - таблицата във формат
excel за Обособена позиция №2.

3.Участник “ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД - за единичните цени по видове
СМР, посочени в Протокол №3 от 04.08.2017г. и приложението му - таблицата във
формат excel за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2.

4.Участник “БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД – за единичните цени по
видове СМР, посочени в Протокол №3 от 04.08.2017г. и приложението му таблицата във формат excel за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2.

5.Участник “ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД – за единичните цени по видове СМР,
посочени в Протокол №3 от 04.08.2017г. и приложението му - таблицата във формат
excel за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2.

6.Участник “ЩРАБАГ“ ЕАД - за единичните цени по видове СМР, посочени в
Протокол №3 от 04.08.2017г. и приложението му - таблицата във формат excel за
Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2.

От участниците е изискано, с нарочни писма, да представят подробна писмена
обосновка за начина на образуване на предложените от тях стойности на единичните цени
на посочените по-горе видовете СМР от представените ценови предложение по обособена
позиция №1 и Обособена позиция №2 по настоящата поръчка в срок от пет работни дни от
получаване на искането за това. Искането е получено от участниците в по-долу посочения
срок:

Пореден
номер

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Наименование
участниците

на Дата на изпращане на Дата на получаване на
искането за подробна подробната
писмена
писмена обосновка
обосновка в деловоството
на община :
„Пътища
и 04.08.2017г. по факс
Вх.№53-01-920/3/
от
мостове“ ЕООД
09.08.2017 г.
„Трансстрой ЕКО“ 04.08.2017
г.
по Вх.№53-01ООД
електронна поща
921/3/09.08.2017 г.
„Виа
Конструкт 04.08.2017 г. по факс
Подробна
писмена
Груп“ ЕООД
обосновка не е получена в
деловоството на общината
„Брилянт- Слънчев 04.08.2017
г.
по Вх.
№53-01-925/3/
от
Бряг“ ЕООД
електронна поща
09.08.2017 г.
„ЮЖНОМОРСКО“ 04.08.2017
г.
по Вх.
№53-01ДЗЗД
електронна поща
928/3/09.08.2017 г.
„ЩРАБАГ“ ЕАД
04.08.2017 г. по факса
Вх. №53-01-931/08.06.2017
г.

С приемо-предавателен протокол, Председателят на комисията получи от
деловодството на община Царево, представените запечатани пликове, регистрирани с
входящите номера, посочени в горната таблица.
Комисията констатира, че в определения по чл.72, ал.1 ЗОП срок и в съответствие
с разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП в деловодството на община Царево са представени
пет от общо шестте изискани писмени обосновки за начина на образуване на ценовите
им предложения от горепосочените участници.
Комисията констатира, че участникът „Виа Конструкт Груп“ ЕООД не е
представил подробна писмена обосновка. Искането за обосновката е изпратено на
участника на 04.08.2017г. по посочения от него факс, за което е налице документ,
удостоверяващ получаването на коментираното искане от участника.

В указания законов срок от пет работни дни, който изтича на 09.08.2017г. в
деловодстото на община Царево не е постъпила писмена обосновка от участника „Виа
Конструкт Груп“ ЕООД.
Предвид изложеното и на основание чл.107, т.3 предложение първо от ЗОП,
поради непредставяне в срок на обосновката по чл.72, ал.1 ЗОП комисията единодушно
РЕШИ:
Предлага участникът „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК175396059, със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ №59А,
представлявано от Велизар Любенов Радев, с оферта с вх. №53-01-922 от 08.06.2017г.,
подадена в 11:32 часа за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 за
отстраняване от участие в настоящата обществена поръчка, поради непредставяне в
срок на обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП, което съставлява самостоятелно
основание за отстраняване от участие, съгласно разпоредбата на чл.107, т.3 от ЗОП.
Комисията установи също, че е налице технически пропуск в искането за
подробна писмена обосновка, изпратено от комисията към „ПЪТИЩА И
МОСТОВЕ“ ЕООД, изразяващ се в следното:
С нарочното писмо, изпратено до участника е поискана подробна писмена обосновка за
следните дейности:
За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Попълване и профилиране на банкети;
1.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Попълване и профилиране на банкети;
В Протокол №3 от работата на комисията назначена със Заповед №РД-01-366 от
09.06.2017 г. на Кмета на община Царево и неговото таблично приложение е включен още
един вид СМР за ОП №1 и това е „Профилиране и уплътняване на земното легло за
направа на пътна настилка“, който обаче не е включен в искането. След като констатира
пропуска комисията единодушно реши да изиска подробна писмена обосновка от
участника и за този вид СМР.
Искането следва да се направи на самостоятелно основание, поради установяване на
технически пропуск, допуснат от страна на комисията, която не е посочила тези дейност
„Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка“ в
първоначалното искане за обосновка до участника, изведено с рег. индекс и дата № 53-01920/2/ от 04.08.2017 г.
Комисията уточнява, че още при извършената преценка по чл.72 от ЗОП,
обективирана в таблично приложение към Протокол №3 от работата на комисията е
установено, че ценовото предложение на участника за вида СМР: „Профилиране и

уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка“ за Обособена позиция №1 е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия разход за този вид СМР, но поради техническия пропуск
на комисията този вид СМР не е включен в първоначалното искане за обосновка.
Предвид което комисията единодушно реши да се изпрати искане за подробна
писмена обосновка от участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД по отношение на
формирането на единичната цена на дейност: „Профилиране и уплътняване на
земното легло за направа на пътна настилка“, поради направения технически
пропуск за това от комисията, като му се укаже същата да бъде представена в 5дневен срок от получаване на настоящото писмо в деловодството на община Царево,
адресирано до председателя на Комисията.
Обосновката за формирането на единичната цена на дейност: „Профилиране и
уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка“ по Обособена позиция
№1 е изпратена на участника по факс на 11.08.2017г. с изх. №53-01-820(4) и е
постъпила във деловодството на община Царево на 16.08.2017 г. тоест в заковия срок
от пет дни.

След като комисията установи, че представените обосновки са допустими за
разглеждане като постъпили в определения за това срок и комисията пристъпи към:
I.Разглеждане и анализ на представените обосновки от участниците по реда на
постъпването им:
1.Представени са подробни писмени обосновки от УЧАСТНИК „ПЪТИЩА И
МОСТОВЕ“ ЕООД за начина на образуване на единичните цени за следните видове
СМР:
1.1.За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Попълване и профилиране на банкети;
1.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Попълване и профилиране на банкети;
Писмените обосновки са постъпили в срока определен за това, което обстоятелство е
видно от писмените доказателства – обсъдени по-горе и представляващи неразделна част
от процедурата.

Поради което комисията пристъпи към разглеждане на обосновките от участник
„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:
Участникът е представил подробни писмени обосновки, относно начина на образуване на
единичните цени по видове СМР за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, в
които е изложил наличието на следните обстоятелства:
 Икономически особености на строителния процес, водещи до изключително
добър икономически ефект и за двете обособени позиции;
 Техническо решение и наличие на изключително благоприятни условия за
участника и за двете обособени позиции;
 Оригиналност на предложеното от участника решение и за двете обособени
позиции;
1.Участникът е посочил като икономическа особеност на строителния метод, водещи
до изключително добър
икономически ефект при изпълнението на поръчката
обстоятелството, че ще използва собствен персонал с богат опит и отлични
професионални умения. Позовал се е на наличието на изцяло собствена строителна
механизация и транспорт, както и на използването на нови технологии. Последните освен,
че подобряват качеството на СМР намаляват времето за изпълнение, влаганият ръчен труд
минимизират изцяло акумулирането на строителни отпадъци, съответно разходите и
крайната цена на изпълнение.
В дружеството се прилага стратегия и мерки за намаляване на нерагламентирани разходи
за кражба на гориво и материали. В този смисъл механизацията е снабдена GPS система и
горивомери чрез които се пресичат злоупотребата с горива и смазочни материали, както и
неуплътняването на работното време. Въведена е и система за управление на качеството,
която способства за намаляване на разходите, свързани с престоя на техника, неритмично
натоварване, спиране, аварии и др. Наличието на собствени фургони и охрана намаляват
разходите за организация на временни бази. Заявено е, че единичните цени са съгласно
УСН в строителството и реални ведомствени норми. Работи се с нормативна печалба,
което е предпоставка за намаляване на единичните цени.
2. Техническото решение и наличието на изключително благоприятни условия за
изпълнението на строителството се основава на обстоятелството, че участникът разполага
с нова строителна механизация и собствен автотранспорт, като притежава и
високоефективна база за производство на битумна емулсия и различни пасти за запълване
на фуги и пукнатини с различен размер.Наличието на благоприятните условия за
участника се основават на: цената на горивото, което се използва, която доставна цена е
различна от продажната такава, като по този начин се намалява цената на машиносмените.
Обстоятелството е видно от приложение №1 към обосновките тази доставна цена на
гориво е 1,50лв./л.
В този смисъл се сочи и наличието на „Рамков договор за покупко-продажба на
асфалтови смеси и скални материали с „Пътни строежи 2001“ АД, по силата на който се
обезпечават готови асфалтови смеси и трошенокаменна фракция при благоприятни ценови
показатели. Сочи се, че основната част от стойността на посочените видове работа е
стойността на материалите в тях и ниската им стойност е на база рамковия договор, за
което е изброено следното:
-готова смес плътен асфалтобетон АС 12,5 изн А 50/70-87,00 лв/т. без ДДС;
-готова смес порьозен асфалтобетон АС 12,5 бин 50/70 – 82,00 лв/т.;
-трошен камък фракция 0,40мл. – 8,00 лв/т. без ДДС.
3.Оригиналност на предложеното от участника решение: Участникът е посочил, че
предложената цена за разкъртването на асфалтовата настилка е формирана на база ниската

цена на горивата и ефективност на пътните машини, както и дългогодишния опит на
изпълнителския състав.
Също така ниската стойност на дейностите по асфалтовите кърпежи се основава на
сключен „Рамков договор за покупко-продажба на асфалтови смеси и скални материали с
„Пътни строежи 2001“ АД.
Участникът е посочил, че ще използва собствен екип и собствени технически
ресурси. Декларирал е, че не е получавал и не получава държавна помощ, както и че се
спазват нормативните изисквания на чл.115 от ЗОП.
Представени към обосновките са следните документи:„Извадка за цената на
горивата на „Лукойл“ АД към 04.05.2017г.; фактура за закупено гориво от 04.05.2017г. и
„Рамков договор за покупко-продажба на асфалтови смеси и скални материали с „Пътни
строежи 2001“ АД. Протокол от работата на оценителна комисия, състоящ се от 4-ри
страници.
В заключение посочва, че финансовото предложение на дружеството е съставено
на база балансирани идеи, отговарящи на действителния начин на изпълнение на предмета
на поръчката на съвременните тенденции в развитието на строителната механизация и
процес, които предлагат по-добра цена за по-добро качество.
Комисията премина към преценката по същество, дали посочените в
обосновката обстоятелства са обективни и пълни, както и извършване на анализ на
същите с цел оценка по отношение на тяхната пълнота и обективност, във връзка с
посочените в чл.72, ал.2, т.1-3 от ЗОП обстоятелства.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция №1“Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в
населените места на територията на община Царево“:
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
предложената от него единични цени за видовете СМР по обособена позиция №1 за
начина на образуване на единичните цени на следните видове СМР:Разкъртване на
повредена асфалтова настилка;Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка;Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6
см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;Асфалтови кърпежи
(ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен
асф. бетон с дебелина 6 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина
8 см;Попълване и профилиране на банкети;
Обосновката се отнася до икономическите особености на строителния процес,
избраното техническо решение и наличието на изключително благоприятни условия за
участника за изпълнение на строителството, както и на оригиналност на предложеното от
участника решение по отношение на строителството, в съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 1, т.2
и т.3 от ЗОП.
Налице за дружеството са доказан опит, наличие на техническа обезпеченост и
човешки ресурс.
В този смисъл наличието на „Рамков договор за покупко-продажба на асфалтови
смеси и скални материали с „Пътни строежи 2001“ АД, по силата на който се обезпечават
готови асфалтови смеси и трошено каменна фракция при благоприятни ценови
показатели, определя ниската стойност на посочените видове работа поради стойността на
материалите в тях, за което е изброено следното:
-готова смес плътен асфалтобетон АС 12,5 изн А 50/70-87,00 лв/т. без ДДС;
-готова смес порьозен асфалтобетон АС 12,5 бин 50/70 – 82,00 лв/т.;
-трошен камък фракция 0,40мл. – 8,00 лв/т. без ДДС.
Наличието на благоприятните условия за участника се основават на цената на
горивото, което се използва, която доставна цена е различна от продажната такава, като по

този начин се намалява цената на машиносмените. Обстоятелството е видно от
приложение №1 към обосновките тази доставна цена на гориво е 1,50лв./л.
В този смисъл, за обективни се считат обстоятелства, които могат да повлияят
пряко на формирането на конкретното направено от участника предложение, а именно
такива се сочат в представената от участника обосновка. Обстоятелствата по смисъла на
чл.72, ал.1- 5 от ЗОП трябва да съдържат информация, от която по безспорен начин да се
заключи, че предложените единични цени са обективни и реални и именно това е
обосновал участника.
Комисията счита, че получените обосновки на предложените единични цени за
разходите на видовете СМР по Обособена позиция №1 е пълна, подробна и обективна,
относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, на които се е позовал
Участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Комисията
счита, че представените доказателства са достатъчни да обосноват предложените от
участника единични цени за горепосочените видове СМР и приема получената обосновка
за начина на образуване на тези единични цени.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства, налице
са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на чл.72,
ал.2, т.1, т.2 и т. 3 от ЗОП. Поради това, че сочените от участника обстоятелства са
обстоятелства, свързани с икономически особености на строителния процес, наличие на
изключително благоприятни условия за участника и оригиналност на предложеното
решение, които да обосновават разликата в стойността на предложените от него единични
цени за изпълнение между него и останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на единичните цени за видовете СМР,
коментира ни по-горе са пълни, обективни и доказани и приема представената
писмена обосновка от участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за обособена
позиция №1.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция №2 „Строителни работи по полагане на пътна настилка на общинската
пътна мрежа на територията на община Царево“:
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
предложената от него единични цени за разходите по видовете СМР по обособена позиция
№2 за начина на образуване на единичните цени на следните видове СМР: Разкъртване на
повредена асфалтова настилка; Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с
дебелина 6 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;Асфалтови
кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;Попълване и профилиране на
банкети;
Обосновката се отнася до икономическите особености на строителния процес,
избраното техническо решение и наличието на изключително благоприятни условия за
участника за изпълнение на строителството, както и на оригиналност на предложеното от
участника решение по отношение на строителството, в съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 1, т.2
и т.3 от ЗОП.
Налице за дружеството са доказан опит, наличие на техническа обезпеченост и
човешки ресурс.
В този смисъл наличието на „Рамков договор за покупко-продажба на асфалтови
смеси и скални материали с „Пътни строежи 2001“ АД, по силата на който се обезпечават
готови асфалтови смеси и трошено каменна фракция при благоприятни ценови

показатели, определя ниската стойност на посочените видове работа поради стойността на
материалите в тях, за което е изброено следното:
-готова смес плътен асфалтобетон АС 12,5 изн А 50/70-87,00 лв/т. без ДДС;
-готова смес порьозен асфалтобетон АС 12,5 бин 50/70 – 82,00 лв/т.;
-трошен камък фракция 0,40мл. – 8,00 лв/т. без ДДС.
Наличието на благоприятните условия за участника се основават на цената на
горивото, което се използва, която доставна цена е различна от продажната такава, като по
този начин се намалява цената на машиносмените. Обстоятелството е видно от
приложение №1 към обосновките тази доставна цена на гориво е 1,50лв./л. В този смисъл,
за обективни се считат обстоятелства, които могат да повлияят пряко на формирането на
конкретното направено от участника предложение, а именно такива се сочат в
представената от участника обосновка. Обстоятелствата по смисъла на чл.72, ал.1- 5 от
ЗОП трябва да съдържат информация, от която по безспорен начин да се заключи, че
предложените единични цени са обективни и реални и именно това е обосновал
участника.
Комисията счита, че получената обосновка на предложените единични цени за
видовете СМР по Обособена позиця №2 е пълна, подробна и обективна, относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, на които се е позовал участникът, и не
са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Комисията счита, че
представените доказателства са достатъчни да обосноват предложените от участника
единични цени за горепосочените видове СМР и приема получената обосновка за начина
на образуване на тези единични цени.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства, налице
са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на чл.72,
ал.2, т.1, т.2 и т. 3 от ЗОП. Поради това, че сочените от участника обстоятелства са
обстоятелства, свързани с икономически особености на строителния процес и наличие на
изключително благоприятни условия за него и оригиналност на предложеното решение,
които да обосновават разликата в стойността на предложените от него единични цени за
изпълнение между него и останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на единичните цени за видовете СМР,
коментира ни по-горе са пълни, обективни и доказани и приема представената
писмена обосновка от участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за обособена
позиция №2.

2.Представена е подробна писмена обосновка от УЧАСТНИК „ТРАНССТРОЙ
ЕКО“ ООД за начина на образуване на единичните цени за следните видове СМР:
2.“ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД:
1.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на
следните видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка;
Фрезоване на повредена асф. настилка;
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори бинтумен разлив за връзка;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;

Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Оформяне на канавки;
Рязане на съществуваща асф. настилка;
Попълване и профилиране на банкети;
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;
Натоварване и извозване на отпадъци;
Писмената обосновка е постъпили в срока определен за това, което обстоятелство
е видно от писмените доказателства – обсъдени по-горе и представляващи неразделна част
от процедурата.
Поради което комисията пристъпи към разглеждане на обосновките от участник
„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД.
Участникът е представил писмена обосновка, относно начина на образуване на
единичните цени по видове СМР цени за обособена позиция №2, в които е изложил
наличието на следните обстоятелства:
 Изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на
поръчката.
Участникът е посочил три фактора, формиращи единичните цени: 1.богат опит на
дружеството; 2. познаването на строителния процес; 3.изготвяне на график за изпълнение
на дейностите. В предложението си участникът е заложил и на цени на материали,
механизация и труд, съобразени с актуалните цени в сектора строителство.
В заключение участникът посочва, че в офертата му са заложени разумни цени в
качеството му на лоялен и коректен партньор, които са такива с оглед постигане на
прилични резултати за дружеството и минимални разходи за възложителя.
Към обосновката са представени анализи на единичните цени за видовете СМР,
посочените в искането за обосновка.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция №2 „Строителни работи по полагане на пътна настилка на общинската
пътна мрежа на територията на община Царево“:
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
предложените от него единични цени за видовете СМР по обособена позиция №2 , както
следва: Разкъртване на повредена асфалтова настилка;Профилиране и уплътняване на
земното легло за направа на пътна настилка;Фрезоване на повредена асф.
настилка;Направа на първи битумен разлив за връзка;Направа на втори бинтумен разлив
за връзка;Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см;Асфалтови
кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с
плътен асф. бетон с дебелина 8 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с
дебелина 4 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;Оформяне на
канавки;Рязане на съществуваща асф. настилка;Попълване и профилиране на
банкети;Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;Натоварване и извозване на отпадъци;
Обосновката се отнася до икономическите особености на строителния процес и
наличието на изключително благоприятни условия за участника за изпълнение на
строителството, в съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2, предл. второ от ЗОП.

Участникът е представил подробни анализи за ценообразуването на всяка от
горепосочените видове СМР. В представените анализи за всяка от коментираните
дейности участникът подробно е разписал показателите за ценообразуването, с което
е защитил и обосновал посочените единични цени. Показателите обхващат основни и
допълнителни разходни норми за механизация, материали и труд, както и процента
печалба.
Офертата на участника е съобразена изцяло с икономическите условия, а именно
намаляване рязко на обемите в отрасъл строителство, а оттам и на суровините,
материалите, механизацията и транспорта, все обстоятелства, които влияят на
ценообразуването. В този смисъл, за обективни се считат обстоятелства, които могат да
повлияят пряко на формирането на конкретното направено от участника предложение и
именно такива са посочени от участника в обосновката му. А обстоятелствата по смисъла
на чл.72 ЗОП, изложени в обосновката съдържат информация, от която по безспорен
начин дава заключението, че предложените единични цени са обективни и реални.
Комисията счита, че получената обосновка на предложените единични цени за
видовете СМР за Обособена позиця №2 е пълна, подробна и обективна, относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 2 предл. второ от ЗОП, на които се е позовал
участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Комисията
приема, че представените доказателства са достатъчни да обосноват предложените от
участника единични цени за горепосочените видове СМР и приема получената обосновка
за начина на образуване на тези единични цени.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства, налице
са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на чл.72,
ал.2, т.1 и т.2, предл. второ. Поради това, че сочените от участника обстоятелства са
обстоятелства, свързани с икономически особености на строителния процес и наличие на
изключително благоприятни условия за участника, които да обосновават разликата в
стойността на предложените от него единични цени за изпълнение между него и
останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на единичните цени за видовете СМР,
коментира ни по-горе са пълни, обективни и доказани и приема представената
писмена обосновка от участника „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД за обособена позиция
№2.

3.Представени са подробни писмени обосновки от УЧАСТНИК „БРИЛЯНТ –
СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД за начина на образуване на единичните цени за следните видове
СМР:
3.1.За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на
следните видове СМР:
Фрезоване на повредена асф. настилка;
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;
3.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на
следните видове СМР:
Фрезоване на повредена асф. настилка;
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;

Рязане на съществуваща асф. настилка;
Писмените обосновки са постъпили в срока определен за това, което обстоятелство е
видно от писмените доказателства – обсъдени по-горе и представляващи неразделна част
от процедурата.
Поради което комисията пристъпи към разглеждане на обосновките от участник
„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД.
Участникът е представил подробни писмени обосновки, относно начина на
образуване на единичните цени по видове СМР, посочени по-горе за обособена позиция
№1 и за обособена позиция №2, в които е изложил наличието на следните обстоятелства:
 Икономичност на строителния метод при извършване на дейностите по
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.
 Изключително благоприятни условия на участника за изпълнение на
строителството и по двете обособени позиции.
 Оригиналност на предложеното решение за изпълнение на обществената
поръчка и по двете обособени позиции:
Участникът е декларирал, че е спазил разпоредбите на чл.115 от ЗОП. В
обосновките си той се позовава на наличието на конкурентни доставни цени на горива и
битумна емулсия. Залага на по-ниските разходни норми за материали и механизация и
труд, обосновава икономичност на строителния метод. Позовава се на изключително
благоприятни за него условия за изпълнение на поръчката, за което сочи опита на
дружеството, материално-техническата обезпеченост, наличието на временна техническа
база, както и поддържането на строителна механизация и транспортна техника. В защита
на единичните цени заявява, че е налице оригиналност на решенията, за което допринася и
системата за управление на качеството.
В заключение обобщава, че единичните цени за горните дейности са реални и
икономически обосновани.
Приложени към обосновките участникът е представил следните доказателства:
фирмени анализи на образуване на единични цени за дейности, посочени в искането за
обосновка; ценова листа за доставна цена на горива от „Т – Ойл България “ ЕООД; ценова
листа за доставна цена на битумна емулсия и горива от „Полисан“ АД; сертификат за
стандарт ISO 9001:2015, изд. от сертифицирана организация.
Комисията премина към преценката по същество, дали посочените в
обосновката обстоятелства са обективни и пълни, както и извършване на анализ на
същите с цел оценка по отношение на тяхната пълнота и обективност, във връзка с
посочените в чл.72, ал.2, т.1-3 и т.4 от ЗОП обстоятелства.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция №1“Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в
населените места на територията на община Царево“:
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
предложената от него единични цени за видовете СМР по обособена позиция
№1:Фрезоване на повредена асф. настилка;Направа на първи битумен разлив за
връзка;Направа на втори битумен разлив за връзка.
Икономичността на строителния метод при извършване на горните СМР дейности
се обосновава на следните обстоятелства: 1.Производителност за направа на разлив на
големи площи без прекъсвания за полагане на асфалтова смес машинно. 2. Представени са

анализи на единичните цени на видовете СМР дейности, от които е изводимо, че при
изпълнението на горните видове дейности участникът подробно е разписал показателите
за ценообразуването, с което е защитил и обосновал посочените единични цени.
Показателите обхващат основни и допълнителни разходни норми за механизация,
материали и труд, както и заложения процент печалба.
В тази връзка е представена информация за производителността на механизацията,
както и информация за себестойността на материалите и вложения труд.
От анализа на общо преки разходи за Гудронатор е видна производителността на
тази механизация за дейностите (общо преки разходи 287,2 лв. при 3000 м2 заработка =
275,2/3000 = 0,096 лв/м2).
Производителността на използвания за дейностите гудронатор до 10000 м2/мсм. е с
коефициент в анализа 0,0006 мсм/м2. При изпълнение на средно 3000 м2/мсм се получава
288 лв., в която цена е включен разхода за гориво 116л х 2лв/л =232 лв, газ пропанбутан за
подгряване на битума - 60 кг х 0,92 лв/кг = 55,20 лв,
За възнаграждение за труд е заложено такова за: водача на превозното средство,
работникът контролиращ нанасянето на битума чрез механизъм на гредата с дюзите и
работник сигналист, осигуряващ безопасността на преминаващите около машината МПС
и хора – тоест за трима работника х 8 ч х 4.10 чч = 98,40 лв., които са достатъчни за
покриване разходите по заплащане на труда им. При производителност 3000 м2/мсм се
получава коефициент 98,40/3000 = 0,032. В анализа се посочва коефициент 0,40 с цел
покриване на извънредни разходи за труд при престой на машината за зареждане с газ,
гориво и/или битум.
Също така от определящо значение за себестойността на единичините цени за тези
две дейности(направа на битумите) е производителността на моточетка до 4000 м2/мсм -с
коефициент в анализа 0,00023 мсм/м2. При изпълнение средно 5000 м2/мсм се получава
230 лв. пряк разход покриващ гориво за машината и възнаграждение за водача. Преки
разходи за мл = 230/5000 = 0,046 лв/м2
От своя страна себестойността на битума за разлив е неразреден битум БВ 50/70 по
пазарни цени към датата на подаване на офертата - мин. цена - 550 до 620 лв/тон,
обстоятелството е видно от приложена справка от доставчици към обосновката. В
посочената от участника цена 1.02 лв/кг е калкулиран и транспортния разход по доставка
на битума до обекта (гудронатора).
При обосноваването на икономичност на строителния метод на горните дейности
за Обособена позиция № 1 – са отчетени и допълнителните разходи за извършване на
СМР дейностите.
В анализите са посочени и "Допълнителни разходи" за материали, механизация и
труд. Допълнителните разходи за материали са определени на 15% за покриване на
доставно-складовите разходи за материали извън тяхната себестойност.
Допълнителните разходи за механизация са определени на 60% за покриване
разходи по амортизация, транспорт на машини, обслужване и ГСМ. Допълнителни
разходи за труд са 100% и са за покриване разходи по командировки, разходи свързани с
трудовото възнаграждение и допълнителни разходи по осигуряване на безопасни условия
на труд.
За дейност „Фрезоване на повредена асф. настилка“ са представени данни за анализ
за начина на образуване на единичната цена, които обосновават икономичност на
строителния метод. Себестойността на единичната цена за тази дейност е обоснована при
по-ниска производителност на пътната фреза, което обстоятелство е видно от
приложените фирмени анализи, където преките разходи за м2 фрезоване са 1,044 лв./м2.
Това от своя страна е определящо и за производителността на труда. За почистване на
настилката от останал фрезован материал се използва 3 работника без специална
квалификация. Дейностите които ще се изпълняват са обиране с лопата на отпадъка след

фрезата и натоварването му на транспортната лента на фрезата и/или на товарния
автомобил. Освен това единият работник е и сигналист, осигуряващ безопасното
разстояние между фрезата и товарния автомобил и следи за преместването на конуси и
други сигнални средства за обезопасяване на работната зона на машините и хората. За
изпълнение на тази дейност са достатъчни знания по безопасност и охрана на труда и
инструктаж при работа с пътна фреза. В получената единична цена за м2 труд се покрива
изискването за минимална цена на труда без начисления.
Също така преките разходи за товарния автомобил, като част от звеното за
фрезоване се намаляват. За участника са налице изключително благоприятни условия за
изпълнение на строителството и по Обособена позиция №1. За дружеството е налице опит
в изпълнение на инфраструктурно строителство. Включително възможност да използва
създадените партньорски взаимоотношение с други дружества и публични организации,
създадени благодарение на опита от последните години.
Участникът дава информация и доказателства за наличие на сключени договори за
наем на строителна техника, осигуряващи необходимите оперативни възможности за
извършване на договорените дейности. Позовава се на обстотелството, че ползваната от
него механизация е изключително съвременна, което обстоятелство дава възможност за
икономия на енергия, труд и материали, респ. обуславя възможност за бърза организация
на ресурсите при изпълнение на дейностите.
За участникът е налице временна техническа база, ползвана като складова база за
инертни материали и строителни материали, като такава ще бъде открита при
евентуалното възлагане на изпълнението. Участникът е оборудван със собствена
ремонтна база, в която се поддържа механизацията. Предвидена е и мобилна ремонтна
група, снабдена с мобилна връзка с всички оператори на строителната техника.
Изключително благоприятно условие за участника е наличието на изградени контакти с
доставчици. Също така притежаваният материално-технически ресурс обуславя
възможността за редуциране на разходи за изпълнение на дейностите.
За участникът е налице оригиналност на предложеното решение за изпълнение на
обществената поръчка. Дружеството е сертифицирано по система за управление на
качеството ISO 9001:2008 от 2009 година. За внедряване на тази система са изпълнени
необходимите вътрешни одити от сертифициращият орган, на който са предоставени
необходимите доказателства, че Дружеството отговаря на всички изисквания за качество.
Тази система на качество гарантира, че ценообразуването на отделни дейности се
основава на подробни анализи на изходните показатели и анализ на данни от предишни
изпълнени обекти, взаимноизгодни отношения с доставчици, по-голяма гъвкавост спрямо
непрекъснато променящите се възможности и условия на пазара и готовност за
приспособимост към тях. Едно от изискванията по ISO 9001:2008 е всяко едно решение,
включително и при определяне на ценови показатели да бъде базирано на предварителен
подробен анализ на различните фактори, които биха могли да му повлияят.
Представената обосновката се отнася до икономически особености на строителния
метод, наличието на изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на
строителството и оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
стротелството, както и спазване на задължението по чл.115 в съответствие с чл. 72, ал. 1,
т. 1, 2, 3 и т.4 от ЗОП.
Комисията счита, че получената обосновка на предложените единични цени за
видовете СМР по Обособена позиция №1 е пълна, подробна и обективна, относно

обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1, 2, 3 и т.4 от ЗОП, на които се е позовал Участникът, и
не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Комисията счита, че
представените доказателства са достатъчни да обосноват предложените от участника
единични цени за горепосочените видове СМР и приема получената обосновка за начина
на образуване на тези единични цени. В този смисъл, за обективни се считат
обстоятелства, които могат да повлияят пряко на формирането на конкретното направено
от участника предложение, подробно изложени в съставените от него анализи за
дейностите посочени по-горе.
Комисията счита, че обосновката съдържат информация, от която по безспорен
начин да се заключи, че предложените единични цени са обективни и реални.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства, налице
са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на чл.72,
ал.2, т.1, т.2, т.3 и декларираните по т.4 от ЗОП. Поради това, че сочените от участника
обстоятелства са обстоятелства, свързани с икономически особености на строителния
процес и наличие на изключително благоприятни условия за участника и оригиналност на
техническите решения, които да обосновават разликата в стойността на предложените от
него единични цени за изпълнение между него и останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на единичните цени за видовете СМР,
коментира ни по-горе са пълни, обективни и доказани и комисията приема
представената писмена обосновка за стойността на единичните цени за ОП №1
представена от участника „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция №2 „Строителни работи по полагане на пътна настилка на общинската
пътна мрежа на територията на община Царево“:Участникът е представил пълна и
подробна обосновка за начина на образуване на предложената от него единични цени за
видовете СМР по обособена позиция №2: Фрезоване на повредена асф. настилка;Направа
на първи битумен разлив за връзка;Направа на втори битумен разлив за връзка;Рязане на
съществуваща асф. настилка.
Икономичността на строителния метод при извършване на горните СМР дейности
се обосновава на следните обстоятелства: 1.Производителност за направа на разлив на
големи площи без прекъсвания за полагане на асфалтова смес машинно. 2. Представени са
анализи на единичните цени на видовете СМР дейности, от които е изводимо, че при
изпълнението на горните видове дейности участникът подробно е разписал показателите
за ценообразуването, с което е защитил и обосновал посочените единични цени.
Показателите обхващат основни и допълнителни разходни норми за механизация,
материали и труд, както и заложения процент печалба.
В тази връзка е представена информация за производителността на механизацията,
както и информация за себестойността на материалите и вложения труд.
От анализа на общо преки разходи за Гудронатор е видна производителността на
тази механизация за дейностите (общо преки разходи 287,2 лв. при 3000 м2 заработка =
275,2/3000 = 0,096 лв/м2).
Производителността на използвания за дейностите гудронатор до 10000 м2/мсм. е с
коефициент в анализа 0,0006 мсм/м2. При изпълнение на средно 3000 м2/мсм се получава
288 лв., в която цена е включен разхода за гориво 116л х 2лв/л =232 лв, газ пропанбутан за
подгряване на битума - 60 кг х 0,92 лв/кг = 55,20 лв.
Като разход за труд е предвидено възнаграждение на водача на превозното
средство, работникът контролиращ нанасянето на битума чрез механизъм на гредата с
дюзите и работник сигналист, осигуряващ безопасността на преминаващите около
машината МПС и хора – тоест за трима работника х 8 ч х 4.10 чч = 98,40 лв., които са

достатъчни за покриване разходите по заплащане на труда им. При производителност
3000 м2/мсм се получава коефициент 98,40/3000 = 0,032. В анализа се посочва
коефициент 0,40 с цел покриване на извънредни разходи за труд при престой на машината
за зареждане с газ, гориво и/или битум.
Също така от определящо значение за себестойността на единичините цени за тези
две дейности – „направа на първи и втори битумен разлив за връзка“ е
производителността на моточетка до 4000 м2/мсм с коефициент в анализа 0,00023
мсм/м2. При изпълнение средно 5000 м2/мсм се получава 230 лв. пряк разход покриващ
гориво за машината и възнаграждение за водача. Преки разходи за мл = 230/5000 = 0,046
лв/м2.
От своя страна себестойността на битума за разлив е неразреден битум БВ 50/70 по
пазарни цени към датата на подаване на офертата - мин. цена - 550 до 620 лв/ тон,
обстоятелството е видно от приложена справка от доставчици към обосновката. В
посочената от участника цена 1.02 лв/кг е калкулиран и транспортния разход по доставка
на битума до обекта (гудронатора).
При обосноваването на икономичност на строителния метод на горните дейности
за Обособена позиция № 2 – са отчетени и допълнителните разходи за извършване на
СМР дейностите.
В анализите са посочени и "Допълнителни разходи" за материали, механизация и
труд. Допълнителните разходи за материали са определени на 15% за покриване на
доставно-складовите разходи за материали извън тяхната себестойност.
Допълнителните разходи за механизация са определени на 60% за покриване
разходи по амортизация, транспорт на машини, обслужване и ГСМ. Допълнителни
разходи за труд 100% са за покриване разходи по командировки, разходи свързани с
трудовото възнаграждение и допълнителни разходи по осигуряване на безопасни условия
на труд.
За дейност „Фрезоване на повредена асф. настилка“ са представени данни за анализ
за начина на образуване на единичната цена за дейност „Фрезоване на повредена асф.
настилка“, които обосновават икономичност на строителния метод. Себестойността на
единичната цена за тази дейност е обоснована при по-ниска производителност на пътната
фреза, което обстоятелство е видно от приложените фирмени анализи, където преките
разходи за м2 фрезоване са 1,044 лв./м2. Това от своя страна е определящо и за
производителността на труда. За почистване на настилката от останал фрезован материал
се използва 3 работника без специална квалификация. Дейностите, които ще изпълняват
са обиране с лопата на отпадъка след фрезата и натоварването му на транспортната лента
на фрезата и/или на товарния автомобил. Освен това единият работник е и сигналист
осигуряващ безопасното разстояние между фрезата и товарния автомобил и следи за
преместването на конуси и други сигнални средства за обезопасяване на работната зона на
машините и хората. За изпълнение на тази дейност са достатъчни знания по безопасност и
охрана на труда и инструктаж при работа с пътна фреза. В получената единична цена за
м2 труд се покрива изискването за минимална цена на труда без начисления.
Също така преките разходи за товарния автомобил, като част от звеното за
фрезоване се намаляват. За участника са налице изключително благоприятни условия за
изпълнение на строителството и по Обособена позиция №2. За дружеството е налице опит
в изпълнение на инфраструктурно строителство. Включително е налице възможност да
използва създадените партньорски взаимоотношение с други дружества и публични
организации, създадени благодарение на опита от последните години.

За дейност: "Рязане на съществуваща асф. настилка" е изготвен анализ, който
комисията приема за обективен на база производителност 300 мл норма на рязане с
фугорез с диамантен диск и почистване изрязаните места с почистваща машина при норма
1000 мл/мсм. Комисията приема за обективни и реални формирани общо преки разходи за
дейност „Рязане на съществуваща асфалтова настилка“ в размер на 237,10 лв. при 300 мл
производителност, в това число и цена на труда 147,6 лв за покриване разходи за труд.
Тоест 0,79 лв/мл преки разходи, което е по-малко от посочената от участника единична
цена-преки разходи 0,992 като разликата 20% следва да покрива разходите по почистване
на изрязания асфалт.
Участникът дава информация и доказателства за наличие на сключени са договори
за наем на строителна техника, осигуряващи необходимите оперативни възможности за
извършване на договорените дейности. Позовава се на обстоятелството, че ползваната от
него механизация е изключително съвременна, което обстоятелство дава възможност за
икономия на енергия, труд и материали, респ. обуславя възможност за бърза организация
на ресурсите при изпълнение на дейностите.
За участникът е налице временна техническа база, ползвана като складова база за
инертни материали и строителни материали, като такава ще бъде открита при
евентуалното възлагане на изпълнението. Участникът е оборудван със собствена
ремонтна база, в която се поддържа механизацията. Предвидена е и мобилна ремонтна
група, снабдена с мобилна връзка с всички оператори на строителната техника.
Изключително благоприятно условие за участника е наличието на изградени контакти с
доставчици. Също така притежаваният материално-технически ресурс обуславя
възможността за редуциране на разходи за изпълнение на дейностите.
За участникът е налице оригиналност на предложеното решение за изпълнение на
обществената поръчка. Дружеството е сертифицирано по система за управление на
качеството ISO 9001:2008 от 2009 година. За внедряване на тази система са изпълнени
необходимите вътрешни одити от сертифициращият орган, на който са предоставени
необходимите доказателства, че Дружеството отговаря на всички изисквания за качество.
Тази система на качество гарантира, че ценообразуването на отделни дейности се
основава на подробни анализи на изходните показатели и анализ на данни от предишни
изпълнени обекти, взаимноизгодни отношения с доставчици, по-голяма гъвкавост спрямо
непрекъснато променящите се възможности и условия на пазара и готовност за
приспособимост към тях. Едно от изискванията по ISO 9001:2008 е всяко едно решение,
включително и при определяне на ценови показатели да бъде базирано на предварителен
подробен анализ на различните фактори, които биха могли да му повлияят.
Представената обосновката се отнася до икономически особености на строителния
метод, наличието на изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на
строителството и оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
стротелството, както и спазване на задължението по чл.115 в съответствие с чл. 72, ал. 1,
т. 1, 2, 3 и т.4 от ЗОП.
Комисията счита, че получената обосновка на предложените единични цени за
видовете СМР по Обособена позиция №2 е пълна, подробна и обективна, относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1, 2, 3 и т.4 от ЗОП, на които се е позовал Участникът, и
не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Комисията счита, че
представените доказателства са достатъчни да обосноват предложените от участника
единични цени за горепосочените видове СМР и приема получената обосновка за начина
на образуване на тези единични цени. В този смисъл, за обективни се считат

обстоятелства, които могат да повлияят пряко на формирането на конкретното направено
от участника предложение, подробно изложени в съставените от него анализи за
дейностите посочени по-горе.
Комисията счита, че обосновката съдържат информация, от която по безспорен
начин да се заключи, че предложените единични цени са обективни и реални.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства, налице
са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на чл.72,
ал.2, т.1, т.2, т.3 и декларираните по т.4 от ЗОП. Поради това, че сочените от участника
обстоятелства са обстоятелства, свързани с икономически особености на строителния
процес и наличие на изключително благоприятни условия за участника и оригиналност на
техническите решения, които да обосновават разликата в стойността на предложените от
него единични цени за изпълнение между него и останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на единичните цени за видовете СМР,
коментира ни по-горе са пълни, обективни и доказани и комисията приема
представената писмена обосновка за стойността на единичните цени за ОП №2,
представена от участника „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД.

4.Представени са подробни писмени обосновки от УЧАСТНИК
„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД за начина на образуване на единичните цени за следните
видове СМР:
4.1.За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на
следните видове СМР:
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;
4.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на
следните видове СМР:
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък;
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;
Писмените обосновки са постъпили в срока определен за това, което обстоятелство е
видно от писмените доказателства – обсъдени по-горе и представляващи неразделна част
от процедурата.
Поради което комисията пристъпи към разглеждане на обосновките от участник
„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
Участникът е представил подробни писмени обосновки, относно начина на
образуване на единичните цени по видове СМР цени за обособена позиция №1 и за
обособена позиция №2, в които е изложил наличието на следните обстоятелства:
 Икономически особености на строителния метод;
 Техническо решение и наличие на изключително благоприятни уловия за
участника.
Обосновките изясняват препращат изцяло към приложените в офертата и ценовото
предложение анализи на единичните цени на видовете СМР дейности. Участникът се

позовава на собствен технически ресурс и механизация, добра логистична система, както
и сключени рамкови договори при конкурентни условия. Процентът заложена печалба от
6% определя като оптимална за тези видове СМР дейности в сектора.
Комисията премина към преценката по същество, дали посочените в
обосновката обстоятелства са обективни и пълни, както и извършване на анализ на
същите с цел оценка по отношение на тяхната пълнота и обективност, във връзка с
посочените в чл.72, ал.2, т.1-2 от ЗОП обстоятелства.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция №1“Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в
населените места на територията на община Царево“:
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
предложената от него единични цени за видовете СМР по обособена позиция №1: направа
на първи битумен разлив за връзка; направа на втори битумен разлив за връзка; повдигане
(сваляне) на ревизионни шахти.
Обосновката се отнася до икономически особености на строителния метод, избрани
технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника
при изпълнение на строителството в съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗОП.
В този смисъл от подробния анализ на единичната цена на направата на първи и
втори битумен разлив е оферирана цена 1,73 лв/кв.м. с показатели за ценообразуване: за
труд и допълнителни разходи върху труда 80%, часовата ставка за труд е 4,50 лв./час,
цена която е по-висока от минималната за страната. Собственият ресурс от технически
лица, които са наети на трудов договор и са от област Бургас води до намаляване на
стойността на труда, поради липсата на разходи за командировки.
Относно материалите и доставно-складовите разходи – същите са с постигнати
цени на ниска себестойност. Причината е - битумната смес ще се закупува от най-големия
производител на битумна емулсия - по силата на рамково споразумение с „Полисан“ АД.
Наличието на собствена механизация също предпоставя ниската себестойност на
цената за тази дейност. Заложения допълнителен разход за механизация е 25 %, който е
под средния процент за страната. Не е предвиден разход за машините, което обуславя пониска стойност на машиносмяна, защото машините са с частично начислени амортизации.
Заложената печалба от 6% е приета за оптимална. Представените цени са съпоставими със
средните в отрасъла строителство.
Дейността „повдигане (сваляне) на ревизионни шахти също се обосновава с
представен в офертата анализ на единичните цени. Стойността е 4,84лв/бр. със
съответните показатели за ценообразуване. Часовата ставка за труд е 4,50 лв./час, цена
която е по-висока от минималната за страната. Собственият ресурс от технически лица,
които са наети на трудов договор и са от област Бургас води до намаляване на стойността
на труда, поради липсата на разходи за командировки, което намалява стойността на
влагания труд.
За участника е налице собствена механизация. Като машините са с частично
начислени амортизации, от което следва по-ниската себестойност на машиносмяната. Пониската цена се определя и от обстоятелството, че не е предвидено използване на бетон и
бетонови елементи. Заложеният процент печалба – 6% се приема като оптимален за този
вид дейност в сектора.
Комисията счита, че получената обосновка на предложените единични цени за
видовете СМР по Обособена позиция №1 е пълна, подробна и обективна, относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1 т.2 от ЗОП, на които се е позовал участникът, и не са
налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Комисията счита, че представените
доказателства са достатъчни да обосноват предложените от участника единични цени за
горепосочените видове СМР и приема получените обосновки за начина на образуване на
тези единични цени. В този смисъл, за обективни се считат обстоятелства, които могат да

повлияят пряко на формирането на конкретното направено от участника предложение,
подробно изложени в съставените от него анализи за дейностите направа на първи
битумен разлив за връзка; направа на втори битумен разлив за връзка; повдигане (сваляне)
на ревизионни шахти.
Комисията счита, че обосновката съдържат информация, от която по безспорен
начин да се заключи, че предложените единични цени са обективни и реални.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства, налице
са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на чл.72,
ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП. Поради това, че сочените от участника обстоятелства са
обстоятелства, свързани с икономически особености на строителния процес, техническо
решение и наличие на изключително благоприятни условия за участника, които
обосновават разликата в стойността на предложените от него единични цени за
изпълнение между него и останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на единичните цени за видовете СМР,
коментира ни по-горе са пълни, обективни и доказани и комисията приема
представената писмена обосновка за стойността на единичните цени за ОП №1
представена от участника „Южноморско“ ДЗЗД.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция №2 „Строителни работи по полагане на пътна настилка на общинската
пътна мрежа на територията на община Царево “:
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
предложената от него единични цени за видовете СМР по обособена позиция №2: направа
на първи битумен разлив за връзка; направа на втори битумен разлив за връзка; повдигане
(сваляне) на ревизионни шахти и доставка на трошен камък и направа на основа от
трошен камък.
Обосновката се отнася до икономически особености на строителния метод, избрани
технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника
при изпълнение на строителството в съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.
В този смисъл от подробния анализ на единичната цена на направата на първи и
втори битумен разлив е оферирана цена 1,73 лв/кв.м. с показатели за ценообразуване: за
труд и допълнителни разходи върху труда 80%, часовата ставка за труд е 4,50 лв./час,
цена която е по-висока от минималната за страната. Собственият ресурс от технически
лица, които са наети на трудов договор и са от област Бургас води до намаляване на
стойността на труда, поради липсата на разходи за командировки.
Относно материалите и доставно-складовите разходи – същите са с постигнати
цени на ниска себестойност. Причината е - битумната смес ще се закупува от най-големия
производител на битумна емулсия - по силата на рамково споразумение с „Полисан“ АД.
Наличието на собствена механизация също предпоставя ниската себестойност на
цената за тази дейност. Заложения допълнителен разход за механизация е 25 %, който е
под средния процент за страната. Не е предвиден разход за машините, което обуславя пониска стойност на машиносмяна, защото машините са с частично начислени амортизации.
Заложената печалба от 6% е приета за оптимална. Представените цени са съпоставими със
средните в отрасъла.
За единичните цени за дейността по доставка на трошен камък и направа на основа
от трошен камък е направен подробен анализ, като е предложена цена 28,16 лв/м3.
Заложени са показатели за ценообразуване. Часовата ставка за труд е 4,50 лв./час, цена
която е по-висока от минималната за страната. Предимствата отново са разполагането със
собствен ресурс, нает на трудов договор и чиито експерти се намират в същата

административна област с местоизпълнението на поръчката, което намалява
себестойността на труда, поради липса на разходи за командировки.
За материалите и доставно-складовите разходи е налице следното предимство:
трошеният камък, който ще се влага се добива от най-близката сертифицирана кариерасобственост на фирма.Като за участника е налице сключен рамков договор с тази фирма с
постигнати конкурентни цени. Предимството на механизацията, освен че е собствена е
обстоятелството, че е изградена отлична система за логистика.
Дейността „повдигане (сваляне) на ревизионни шахти също се обосновава с
представен в офертата анализ на единичните цени. Стойността е 4,84лв/бр. със
съответните показатели за ценообразуване. Часовата ставка за труд е 4,50 лв./час, цена
която е по-висока от минималната за страната. Собственият ресурс от технически лица,
които са наети на трудов договор и са от област Бургас води до намаляване на стойността
на труда, поради липсата на разходи за командировки, което намалява стойността на
влагания труд.
За участника е налице собствена механизация. Като машините са с частично
начислени амортизации, от което следва по-ниската себестойност на машиносмяната. Пониската цена се определя и от обстоятелството, че не е предвидено използване на бетон и
бетонови елементи. Заложеният процент печалба – 6% се приема като оптимален за този
вид дейност в сектора.
Комисията счита, че получената обосновка на предложените единични цени за
видовете СМР по Обособена позиция №2 е пълна, подробна и обективна, относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.2 от ЗОП, на които се е позовал Участникът, и не
са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Комисията счита, че
представените доказателства са достатъчни да обосноват предложените от участника
единични цени за горепосочените видове СМР и приема получената обосновка за начина
на образуване на тези единични цени. В този смисъл, за обективни се считат
обстоятелства, които могат да повлияят пряко на формирането на конкретното направено
от участника предложение, подробно изложени в съставените от него анализи за
дейностите направа на първи битумен разлив за връзка; направа на втори битумен разлив
за връзка; повдигане (сваляне) на ревизионни шахти и доставка на трошен камък и
направа на основа от трошен камък.
Комисията счита, че обосновката съдържат информация, от която по безспорен
начин да се заключи, че предложените единични цени са обективни и реални.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства, налице
са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на чл.72,
ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП. Поради това, че сочените от участника обстоятелства са
обстоятелства, свързани с икономически особености на строителния процес, техническо
решение и наличие на изключително благоприятни условия за участника, които
обосновават разликата в стойността на предложените от него единични цени за
изпълнение между него и останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на единичните цени за видовете СМР,
коментира ни по-горе са пълни, обективни и доказани и комисията приема
представената писмена обосновка за стойността на единичните цени за ОП №2,
представена от участника „Южноморско“ ДЗЗД.

5.Представени са подробни писмени обосновки от УЧАСТНИК „ЩРАБАГ“
ЕАД за начина на образуване на единичните цени за следните видове СМР:
5.1.За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:

Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък;
Доставка и машинно полагане на плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Оформяне на канавки;
Рязане на съществуваща асф. настилка;
Попълване и профилиране на банкети;
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;
Натоварване и извозване на отпадъци;
5.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък;
Доставка и машинно полагане на плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Оформяне на канавки;
Попълване и профилиране на банкети;
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;
Натоварване и извозване на отпадъци;
Писмените обосновки са постъпили в срока определен за това, което обстоятелство е
видно от писмените доказателства – обсъдени по-горе и представляващи неразделна част
от процедурата.
Поради което комисията пристъпи към разглеждане на обосновките от участник
„ЩРАБАГ“ ЕАД:
Участникът е представил подробни писмени обосновки, относно начина на образуване на
единичните цени по видове СМР цени за обособена позиция №1 и за обособена позиция
№2, в които е изложил наличието на следните обстоятелства:
 Икономически особености на предоставяните услуги и строителния метод;
 Наличие на изключително благоприятни условия за участника.
1.Участникът е заявил, че предложените показатели за разход са формирани въз основа
на документацията за участие в обществената поръчка при спазване изискването за всички
нормативни изисквания за изпълнение на видовете СМР, както и съобразни изискванията
на възложителя.
Участникът посочва, че икономическите особености на единичните цени за СМР
включително показателите за разход се свеждат до калкулирането на утвърден модел,
включващ следните компоненти: Разходи за материали; доставно-складови разходи като

процент; разходи за труд, в които се включва калкулация на преките допълнителни
разходи за труд; както и разходи за механизация, както и процента печалба.
2. Участникът се позовава и на наличието на изключително благоприятни условия
за изпълнението на строителството, а именно:
-компанията ползва ексклузивни отстъпки за всички материали, които ще се
ползват за изпълнение на СМР, включително доставката им франко строителната
площадка;
-участникът разполага със собствен финансов ресурс;
В заключение се обобщава, че посочените цени са формирани на база обективно
съществуващите икономически особености.
С обосновката се представят доказателства: ГФО за 2016г. на участника, Годишен
доклад за дейността на компанията и Доклад от независим одитор; както и два броя
отговори по запитвания за оферти и 1 бр. оферта, както и анализите на единичните
стойности на видовете СМР, за които се иска обосновка и по двете обособени позиции.
Комисията премина към преценката по същество, дали посочените в
обосновката обстоятелства са обективни и пълни, както и извършване на анализ на
същите с цел оценка по отношение на тяхната пълнота и обективност, във връзка с
посочените в чл.72, ал.2, т.1и т.2, предл. второ от ЗОП обстоятелства.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция №1“Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в
населените места на територията на община Царево“:
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
предложените от него единични цени за видовете СМР по обособена позиция №1:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;Доставка на трошен камък и направа на
основа от трошен камък;Доставка и машинно полагане на плътен асф. бетон с дебелина 4
см.Доставка и машинно полагане на неплътен асф. бетон с дебелина 4 см.Асфалтови
кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с
плътен асф. бетон с дебелина 6 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с
дебелина 8 смАсфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;Асфалтови кърпежи
(ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;Оформяне на канавкиРязане на
съществуваща асф. настилка;Попълване и профилиране на банкети;Повдигане (сваляне)
на ревизионни шахти;Натоварване и извозване на отпадъци;
Всяка една от посочени дейности е защитена като разход с представените анализи
на едничните стойности. В представените анализи са посочени икономическите
особености на единичните цени, включително показателите за разход, които са сведени до
калкулирането по утвърден модел, включващ:разходи за материали, доставно-складови
разходи като процент върху произведението между разходната норма и единичната цена
на материала; разходи за труд, с калкулация за преките допълнителни разходи за труд,
съобразени с нормативния минимум; разходи за механизация и процент печалба.
Обосновката се отнася до икономическите особености на строителния процес, и
наличието на изключително благоприятни условия за участника за изпълнение на
строителството, в съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2, предл второ от ЗОП.
Наличието на благоприятните условия за участника се основават на факта, че
участникът ползва отстъпки за всички строителни материали, както и собствен финансов
ресурс. Обстоятелството е видно от приложените към обосновката отговори на задания за
оферти, конкретни направени за обект – Царево. Единият отговор е издаден от „Пътни
строежи 2001“ АД за доставка на инертни материали от Кариера „Крушевец“ франко
обекти на участника. Вторият от „Хидробетон" ООД.

Комисията счита, че получената обосновка на предложените единични цени за
видовете СМР по Обособена позиция №1 е пълна, подробна и обективна, относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.2, предл. второ от ЗОП, на които се е позовал
участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Комисията
счита, че представените доказателства са достатъчни да обосноват предложените от
участника единични цени за горепосочените видове СМР и приема получените обосновки
за начина на образуване на тези единични цени. Участникът е посочил и обяснил
условията, допринасящи за образуване на икономически по-благоприятните стойности на
разходите за единични цени. От представената писмена обосновка става ясно, че са налице
изключително благоприятни условия за участника.
В този смисъл, за обективни се считат обстоятелства, които могат да повлияят
пряко на формирането на конкретното направено от участника предложение.Обосновката
съдържа обстоятелствата и информацията по смисъла на чл.72, ал.1- 5 от ЗОП, от която по
безспорен начин се извежда заключението, че предложените единични цени са обективни
и реални.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства, налице
са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на чл.72,
ал.2, т.1 и т.2, предл. второ от ЗОП. Поради това, че сочените от участника обстоятелства
са обстоятелства, свързани с икономически особености на строителния метод и наличие
на изключително благоприятни условия за участника, които да обосновават разликата в
стойността на предложените от него единични цени за изпълнение между него и
останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на единичните цени за видовете СМР,
коментира ни по-горе са пълни, обективни и доказани и приема представената
писмена обосновка от участника „ЩРАБАГ“ ЕАД за обособена позиция №1.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка по
Обособена позиция №2 „Строителни работи по полагане на пътна настилка на общинската
пътна мрежа на територията на община Царево“:
Участникът е представил пълна и подробна писмена обосновка за начина на
образуване на предложените от него единични цени за видовете СМР по обособена
позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка; Доставка на трошен камък и направа на
основа от трошен камък;Доставка и машинно полагане на плътен асф. бетон с дебелина 4
см.Доставка и машинно полагане на неплътен асф. бетон с дебелина 4 см.Асфалтови
кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с
плътен асф. бетон с дебелина 8 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с
дебелина 4 см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см;Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;Оформяне на
канавки;Попълване и профилиране на банкети;Повдигане (сваляне) на ревизионни
шахти;Натоварване и извозване на отпадъци;
Всяка една от посочени дейности е защитена като разход с представените анализи
на еднични стойности. В представените анализи са посочени икономическите особености
на единичните цени, включително показателите за разход, които са сведени до
калкулирането по утвърден модел, включващ: разходи за материали, доставно-складови
разходи като процент върху произведението между разходната норма и единичната цена
на материала; разходи за труд, с калкулация за преките допълнителни разходи за труд,
съобразени с нормативния минимум; разходи за механизация и процент печалба.

Обосновката се отнася до икономическите особености на строителния процес, и
наличието на изключително благоприятни условия за участника за изпълнение на
строителството, в съответствие с чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2, предл. второ от ЗОП.
Наличието на благоприятните условия за участника се основават на факта, че
участникът ползва отстъпки за всички строителни материали, както и наличието на
собствен финансов ресурс. Обстоятелството е видно от приложените към обосновката
отговори на задания за оферти, конкретни направени за обект – Царево. Единият отговор е
издаден от „Пътни строежи 2001“ АД за доставка на инертни материали от Кариера
„Крушевец“ франко обекти на участника. Вторият от „Хидробетон" ООД.
Комисията счита, че получената обосновка на предложените единични цени за
видовете СМР по Обособена позиция №2 е пълна, подробна и обективна, относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 1, т. 1 и т.2, предл. второ от ЗОП, на които се е позовал
участникът, и не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. Комисията
счита, че представените доказателства са достатъчни да обосноват предложените от
участника единични цени за горепосочените видове СМР и приема получените обосновки
за начина на образуване на тези единични цени. Участникът е посочил и обяснил
условията, допринасящи за образуване на икономически по-благоприятните стойности на
разходите за единични цени. От представената писмена обосновка става ясно, че са налице
изключително благоприятни условия за участника.
В този смисъл, за обективни се считат обстоятелства, които могат да повлияят
пряко на формирането на конкретното направено от участника предложение. Обосновката
съдържа обстоятелствата и информацията по смисъла на чл.72, ал.1- 5 от ЗОП , от която
по безспорен начин се извежда заключението, че предложените единични цени са
обективни и реални.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства, налице
са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на чл.72,
ал.2, т.1 и т.2, предл. второ от ЗОП. Поради това, че сочените от участника обстоятелства
са обстоятелства, свързани с икономически особености на строителния метод и наличие
на изключително благоприятни условия за участника, които да обосновават разликата в
стойността на предложените от него единични цени за изпълнение между него и
останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на единичните цени за видовете СМР,
коментира ни по-горе са пълни, обективни и доказани и приема представената
писмена обосновка от участника „ЩРАБАГ “ ЕАД за обособена позиция №2.
В заключение комисията обобщи своето единодушно решение:Допуска до
етапа оценка на ценовите предложения и класиране на офертите
следните
участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:
„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД – за обособена позиция №1 и обособена позиция
№2;
„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД - за обособена позиция №2;
„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД – за обособена позиция №1 и обособена
позиция №2;
„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД – за обособена позиция №1 и обособена позиция №2;
„ЩРАБАГ“ ЕАД – за обособена позиция №1 и обособена позиция №2;

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения по финансовия
показател „предлагана цена” К1 на допуснатите участници по реда на постъпване на
офертите и за всяка от съответните обособени позиции, съгласно обявената от
възложителя методика по критерия „оптимално съотношение качество/цена, съобразно
чл.70, ал.2, т.3 ЗОП.
До оценка по финансовия показател „предлагана цена” К1 се допускат само
оферти, които съответстват на условията за изпълнението на обществената поръчка.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 т.
Оценката по финансовия показател се получава по следната формула:
К1 = (Цmin / Цi) х 40, където:
Цmin е най-ниската от всички средно аритметични стойности, получени от сбора на
предложените от участниците единични цени без включен ДДС, посочени в Ценовите
предложения, разделен на броя им.
Цi е предложената от съответния участник средно аритметична стойност, получена
от сбора на единичните цени без включен ДДС, посочени в Ценовото му предложение,
разделен на броя им.
За да намери най-ниската от всички средно аритметични стойности, получени от
сбора на предложените от участниците единични цени без включен ДДС, посочени в
ценовите им предложения, разделен на броя им, комисията направи изчисления, за да
намери най-ниската от всички средно аритметични стойности на тези предложения, както
следва:
Наименование на участника

Средно
аритметични
стойности за обособена
позиция №1
МОСТОВЕ“ 14,90 лв. без ДДС

„ПЪТИЩА И
ЕООД
„ТРАНСТРОЙ ЕКО“ ООД
„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“
ООД
„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
„ЩРАБАГ“ ЕАД

Средно
аритметични
стойности за обособена
позиция №2
14,90 лв. без ДДС

20,47 лв. без ДДС

12,56 лв. без ДДС
20,47 лв. без ДДС

16,60 лв. без ДДС
11,18 лв. без ДДС

16,60 лв. без ДДС
11,95 лв. без ДДС

След което комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти, по посочения
финансов показател, като замести посочената формула, както следва:
I.“ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
1. За обособена позиция №1:
К1 = (Цmin / Цi) х 40
К1 = (11,18 / 14,90) х 40 = 30,02 т.
2. За обособена позиция №2:
К1 = (Цmin / Цi) х 40
К1 = (11,95 / 14,90) х 40 = 32,08 т.

II. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
За обособена позиция №2:
К1 = (Цmin / Цi) х 40
К1 = (11,95 / 12,56) х 40 = 38,06 т.

III.“БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД
1. За обособена позиция №1:
К1 = (Цmin / Цi) х 40
К1 = (11,18 / 20,47) х 40 = 21,85 т.
2. За обособена позиция №2:
К1 = (Цmin / Цi) х 40
К1 = (11,95 / 20,47) х 40 = 23,35 т.

IV.“ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
1. За обособена позиция №1:
К1 = (Цmin / Цi) х 40
К1 = (11,18 / 16,60) х 40 = 26,94 т.
2. За обособена позиция №2:
К1 = (Цmin / Цi) х 40
К1 = (11,95 / 16,60) х 40 = 28,80 т.

V.“ЩРАБАГ“ ЕАД
1. За обособена позиция №1:
К1 = (Цmin / Цi) х 40
К1 = (11,18 / 11,18) х 40 = 40,00 т.
2. За обособена позиция №2:
К1 = (Цmin / Цi) х 40
К1 = (11,95 / 11,95) х 40 = 40,00 т.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от
индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели,
отразяващи оптималното съотношение качество/цена.
Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки. Комисията прилага
настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, като
всички точки се изчисляват до 2-ри знак след десетичната запетая.
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:
Оптималното съотношение качество/цена или за краткост комплексната оценка (КО) на

офертата на участника се изчислява чрез сумиране на оценките по отделните показатели,
посочени по-долу.
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки допуснат
участник е КО= К1 +К2 , където:
КО – комплексна оценка
К1 – оценка по финансов показател „предлагана цена”
К2 – оценка по технически показатели

С оглед горното Комплекната оценка за всеки от допуснатите участници е както
следва:
I.“ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
1. За обособена позиция №1:
КО= 30,02 +30т.=60,02 т. КО за ОП №1
2. За обособена позиция №2:
КО= 32,08 +30т.= 62,08 т. КО за ОП №2

II. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
За обособена позиция №2:
КО= 38,06 +30= 68,06 т. КО за ОП №2

III.“БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД
1. За обособена позиция №1:
КО= 21,85 +60 = 81,85 т. КО за ОП №1
2. За обособена позиция №2:
КО= 23,35 +60= 83,35 т. КО за ОП №2

IV.“ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
1. За обособена позиция №1:
КО= 26,94 +25= 51,94 т. КО за ОП №1
2. За обособена позиция №2:
КО= 28,80 + 25 = 53,80 т. КО за ОП №2

V.“ЩРАБАГ“ ЕАД
1. За обособена позиция №1:
КО= 40 +30= 70 т. КО за ОП №1
2. За обособена позиция №2:
КО= 40 +30 = 70 т. КО за ОП №2

Крайното класиране на участниците се извършва с комплексната оценка по
горепосочената формула. Комисията класира участниците в низходящ ред
на
получените комплексни оценки на офертите им, като на първо място се класира
участникът, чиято оферта е получила най- висока КО по съответната обособена позиция.
Въз основа на получените резултати по критерия за определяне на икономически
най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена комисията извърши следното
класиране:
1.По обособена позиция №1 “Строителни работи по полагане на пътна настилка на
улици в населените места на територията на община Царево“ :
На първо място: Участник „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949, със
седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, ул. „Св.св.
Кирил и Методий“ №22, представлявано от управителя – Румен Стефанов, с оферта с
вх.№53-01-925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа. За Обособена позиция № 1 и Обособена
позиция № 2, с декларирано трето лице: „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК200414932 с КО
81,85 т. За обособена позиция №1.

На второ място: Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД, ЕИК 130463628, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Кукуш № 1, адрес за кореспондеция: гр. София, бл. Цариградско
шосе № 115Г, сграда „Мегапарк“, ет. 8, представлявано от Йохан Пьолцл – изп.
директор/член на Съвета на директорите; Златин Диков – член на Съвета на директорите;
Херберт Франц-Ксавие Шустер – член на Съвета на директорите; Йоханес Куглер – член на
Съвета на директорите; Борис Контич – прокурист и Душан Коцич - прокурист, с оферта с
вх. №53-01-931 от 08.06.2017 г., подадена в 15:53 часа с КО 70 т. За Обособена позиция №1.

На трето място: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ЕИК:813029821, със седалище и
адрес на управление:гр. Варна, жк. „Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3,
представлявано от Росен Иванов Колелиев, с оферта вх. №53-01-920 от 08.06.2017г. с КО
60,02т. За Обособена позиция №1.

На четвърто място: Участник „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД, с адрес за
кореспонденция: гр. София, ул. „Проф. Г. Брадистилов“ №3Б, ет.2, офис 12, представлявано
от Димитър Иванов Людиев, с оферта вх. №53-01-928 от 08.06.2017г., подадена в 15:25 ч. и с
партньори в обединението участник: „Зебра“ ООД, ЕИК103801869, представлявано от
управителя – Николай Димитров Димитров и „БГ НОВА“ АД, ЕИК203973767,
представлявано от Димитър Иванов Людиев с КО 51,94 т. за Обособена позиция №1.
2.По обособена позиция №2 „Строителни работи по полагане на пътна настилка на
общинската пътна мрежа на територията на община Царево “:

На първо място: Участник „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949, със
седалище и адрес на управление: гр.Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, ул. „Св.св.

Кирил и Методий“ №22, представлявано от управителя – Румен Стефанов, с оферта с
вх.№53-01-925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа за Обособена позиция № 1 и Обособена
позиция № 2, с декларирано трето лице: „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК200414932 с КО
83,35 т. за обособена позиция №2.

На второ място: Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД, ЕИК 130463628, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Кукуш № 1, адрес за кореспондеция: гр. София, бл. Цариградско
шосе № 115Г, сграда „Мегапарк“, ет. 8, представлявано от Йохан Пьолцл – изп.
директор/член на Съвета на директорите; Златин Диков – член на Съвета на директорите;
Херберт Франц-Ксавие Шустер – член на Съвета на директорите; Йоханес Куглер – член на
Съвета на директорите; Борис Контич – прокурист и Душан Коцич - прокурист, с оферта с
вх. №53-01-931 от 08.06.2017 г., подадена в 15:53 часа с КО 70 т. За Обособена позиция №2.
На трето място: „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, ЕИК200937523, със седалище и адрес на
управление:гр.Бургас, ул. “Проф. Асен Златаров“ №50, ет.2, представлявано от Йонко
Георгиев Георгиев и Петър Христов Илиев, с оферта с вх. №53-01-921 от 08.06.2017г.,
подадена в 10:58 ч., с декларирани трети лица:инж. Николай Тодоров Дойчев – „пътно
строителство“, „Торкрет“ ЕООД, ЕИК102671433 и „Благоустройствени строежи“ ЕООД,
ЕИК812232530 с КО 68,06 т. За обособена позиция №2.

На четвърто място: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ЕИК:813029821, със седалище и
адрес на управление:гр. Варна, жк. „Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3,
представлявано от Росен Иванов Колелиев, с оферта вх. №53-01-920 от 08.06.2017г. с КО
62,08 т. За Обособена позиция №2.
На пето място: Участник „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД, с адрес за кореспонденция: гр.
София, ул. „Проф. Г. Брадистилов“ №3Б, ет.2, офис 12, представлявано от Димитър Иванов
Людиев, с оферта вх. №53-01-928 от 08.06.2017г., подадена в 15:25 ч. и с партньори в
обединението участник: „Зебра“ ООД, ЕИК103801869, представлявано от управителя –
Николай Димитров Димитров и „БГ НОВА“ АД, ЕИК203973767, представлявано от
Димитър Иванов Людиев с КО 53,80 т. за Обособена позиция №2.
С оглед направените констатации, комисията предлага на Възложителя да сключи договори за
възлагане на обществената поръчка с класираните на първо място участници по обособени
позиции, както следва:
1.За обособена позиция №1 “Строителни работи по полагане на пътна
настилка на улици в населените места на територията на община Царево“ :

УЧАСТНИК „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949, със седалище и
адрес на управление: гр.Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, ул. „Св.св. Кирил и
Методий“ №22, представлявано от управителя – Румен Стефанов, с оферта с вх.№53-01925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 с
декларирано трето лице: „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК200414932.

2. За обособена позиция №2 „Строителни работи по полагане на пътна настилка на
общинската пътна мрежа на територията на община Царево “:
УЧАСТНИК „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949, със седалище и
адрес на управление: гр.Свети Влас, общ. Несебър, област Бургас, ул. „Св.св. Кирил и
Методий“ №22, представлявано от управителя – Румен Стефанов, с оферта с вх.№53-01925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2,
с декларирано трето лице: „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200414932.
Комисията предлага участниците:
1.Участник „Виа Конструкт Груп“ ЕООД, с ЕИК175396059, със седалище и адрес на
управление: гр. София, бул. „Черни връх“ №59А, представлявано от Велизар Любенов
Радев, с оферта с вх. №53-01-922 от 08.06.2017г., подадена в 11:32 часа за Обособена позиция
№1 и Обособена позиция №2.
2.Участник „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК203212590, със седалище и адрес на
управление:гр. Стара Загора 6000, ж.к. Зона Голеш, представлявано от Стойно Несторов
Балтов, с оферта №53-01-924 от 08.06.2017 год., подаден в 13:00 часа, за Обособена позиция
№1 и Обособена позиция №2.
3. Участник „ЕИВ“ ООД, ЕИК:200970046, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, ул. „Транспортна“ №7, ет.3, представлявано от управителя Марияна Георгиева, с
оферта вх. №53-01-927 от 08.06.2017г., подадена в 14:33 ч., с оферта за Обособена позиция
№1
4. „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, ЕИК102005075, със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас 8000, ул.Цариградска №30, представлявано от Ангел Кънчев Ангелов и Донко
Венков Узунов – с начин на представляване заедно, с оферта с вх. №53-01-930 от 08.06.2017
г., подадена в 15:46 часа за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2
да бъдат отстранени от участие в настоящата процедура, поради мотивите и
обстоятелствата, посочени в Протокол №2, приключен на 31.07.2017г., Протокол №3, приключен
на 04.08.2017г. и в настоящия Протокол №4 от работата на комисията, назначена със Заповед
№РД-01-366 от 09.06.2017 г. на Кмета на община Царево, приключен на 17.08.2017 г. и подписан
от членовете на комисията.

Настоящият протокол №4 отразява работата на комисията на закритите заседания
по оценяване на получените обосновки, изискани от участниците по реда на чл.72 от ЗОП,
както и по оценката и класирането на офертите на участниците в настоящата процедура.
Същият е съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.181, ал.4 ЗОП,
чл.72 ЗОП и чл.58 ППЗОП.
Работата на комисията, назначена със Заповед №РД-01-366 от 09.06.2017 г. на
Кмета на община Царево е отразена в четири протокола: Протокол №1, приключен на
04.07.2017г., Протокол №2, приключен на 27.07.2017г., Протокол №3, приключен на
04.08.2017 г. и Протокол №4, приключен на горепосочената дата.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................
Николай Христов – заместник-кмет на община Царево

ЧЛЕНОВЕ:
1.............................
(Илина Ангелова)
2...............................
(Величка Томопулу)
3..............................
(Йорданка Попова)
4.................................
(Миглена Янакиева)

Подписите са заличне на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

