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ОБЩИНА ЦАРЕВО

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………..
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5
от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
Дата: 21.08.2017 г.

ДОКЛАД
По чл. 103, ал. 3 от ЗОП
От комисията, назначена със Заповед № РД-01-366 от 09.06.2017г. на Кмета на Община
Царево
Относно: Разглеждане, оценка и класиране на представените 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“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАПЧЕВ,
Процедурата 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“ 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 информация ID:787831 и
Обявление ID:784146.
На 09.06.2017 година, в изпълнение на Решение № 002 от 24.04.2017 г. и
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №

002-П/18.05.2017г. на Възложителя, комисията, назначена със Заповед № РД-01-366 от
09.06.2017г. на Кмета на Община Царево, се събра в 11:30 часа в заседателната зала в
административната сграда на Община Царево, със задача да отвори офертите,
подадени за участие в обществената 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“, както и да
разгледа, оцени и класира представените оферти.
Възложителят беше поставил срок за извършване/приключване на работата на
комисията до 31.08.2017 г.
Работният процес на комисията протече при стриктно спазване на
законоустановените процесуални и материални разпоредби на ЗОП и ППЗОП, както и в
изпълнение на утвърдения от Председателя график за нейната работа.
Процедурата се проведе от комисията, назначена със Заповед № РД-01-366 от
09.06.2017г. на Кмета на Община Царево в състав:
Председател: Николай Христов–зам. Кмет на Община Царево
Членове:
1. Илина Ангелова–юрисконсулт при ОА–Царево;
2. Величка Аврамова 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.
Заседанието беше открито от председателя на комисията в 11:30 часа.
Присъстваха всички редовни членове на комисията.
На основание чл.54, ал.2 от ЗОП на публичното заседание присъстваха
упълномощени представители на следните участници: 1. за „ЕИВ“ ЕООД, ЕИК
200970046-Таня Тодорова Димитрова; 2. за „Бургаспътстрой“ АД, ЕИК 102005075 Елка Дянкова Стойкова;
Представителите удостовериха своето присъствие чрез подпис в нарочно
изготвения списък на присъстващите. На заседанието не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване.
Председателя и членовете на комисията подписаха декларации на основание чл.
103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти – 9 (девет)
броя, подадени в срока 08.06.2017г. 17:00 часа с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от
деловодството на възложителя.
На комисията бяха представени 9 (девет) броя опаковки с оферти за участие,
както следва:
№
Име на участника
Дата на
Час на
Входящ
по
подаване на
подаване на
номер
ред
офертата
офертата
1. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
2. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
3. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД
4. „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД
5. „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“
ООД

08.06.2017 г.
08.06.2017г.
08.06.2017 г.
08.06.2017г.
08.06.2017 г.

10:54 ч.
10:58 ч.
11:32 ч.
13:00 ч.
13:41 ч.

53-01-920
53-01-921
53-01-922
53-01-924
53-01-925

6.
7.
8.
9.

„ЕИВ“ ООД
„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД
„ЩРАБАГ“ ЕАД

08.06.2017 г.
08.06.2017 г.
08.06.2017 г.
08.06.2017 г.

14:33 ч.
15:25 ч.
15:46 ч.
15:53 ч.

53-01-927
53-01-928
53-01-930
53-01-931

Всички действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на
офертите са обективирани и посочени в Протокол № 1, 2, 3 и 4 от работата на
комисията.
На първото публично заседание на 09.06.2017г. /11:30 часа/, след като получи 9
/девет/ броя оферти, комисията констатира, че опаковките на офертите на участниците
в процедурата са непрозрачни и с ненарушена цялост. След което Председателя на
комисията пристъпи към отварянето им.
I. Комисията отвори по реда на тяхното постъпване, предложенията на
участниците, съдържащи се в запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното
съдържание и извърши проверка за наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3,
т.1 ППЗОП, както за административното съответствие на представените документи с
описа им, приложен в офертите, както и на отделните запечатани непрозрачни пликове
с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Комисията установи следното:
1. УЧАСТНИК №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ЕИК:813029821, със
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Бриз-юг, ул. „Д-р Николай Коларов“
№ 3, представлявано от Росен Иванов Колелиев, с оферта вх. № 53-01-920 от
08.06.2017г. с оферта за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2:
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на
ОПАКОВКАТА с офертата на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и оповести нейното
съдържание. Комисията оповести наличието на три броя папки, съдържащи: папка с
изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за участие в
процедурата; две папки с технически предложения за двете обособени позиции и два
отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В
съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците
подписаха техническите предложения на участника, както и отделните запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2. УЧАСТНИК №2 „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., за Обособена позиция №2, с
декларирани трети лица: инж. Николай Тодоров Дойчев – „пътно строителство“,
„Торкрет“ ЕООД, ЕИК102671433 и „Благоустройствени строежи“ ЕООД,
ЕИК812232530
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на
ОПАКОВКАТА с офертата на „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД и оповести нейното
съдържание. Комисията оповести наличието на два броя папки, съдържащи: папка с
изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за участие в
процедурата, една папка с техническо предложение за Обособена позиция № 2 и един
отделен запечатан, непрозрачен плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В
съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците
подписаха техническото предложение на участника, както и отделния запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

3. УЧАСТНИК № 3 „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.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на
ОПАКОВКАТА с офертата на „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП ” ЕООД и оповести нейното
съдържание. Комисията оповести наличието на три броя папки, съдържащи: папка с
изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за участие в
процедурата; две папки с технически предложения за двете обособени позиции и два
отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В
съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците
подписаха техническите предложения на участника, както и отделните запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.
4. УЧАСТНИК №4 „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.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на
ОПАКОВКАТА с офертата на „ПСК ВИАСТРОЙ ” ЕООД и оповести нейното
съдържание. Комисията оповести наличието на класьор, съдържащ изискуемите
документи, относно критериите за подбор и условията за участие в процедурата, и
технически предложения за двете обособени позиции. Офертата съдържаше и два
отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В
съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците
подписаха техническите предложения на участника, както и отделните запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.
5. УЧАСТНИК №5 „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, ЕИК
200414932;
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на
ОПАКОВКАТА с офертата на „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ” ООД и оповести нейното
съдържание. Комисията оповести наличието на три броя папки, съдържащи: папка с
изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за участие в
процедурата; две папки с технически предложения за двете обособени позиции и два
отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В
съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците
подписаха техническите предложения на участника, както и отделните запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови пераметри“.
6. УЧАСТНИК № 6 „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

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на
ОПАКОВКАТА с офертата на „ЕИВ” ООД и оповести нейното съдържание. Комисията
оповести наличието на един брой папка, съдържаща изискуемите документи, относно
критериите за подбор и условията за участие в процедурата и техническото
предложение за Обособена позиция № 1. Офертата съдържа и един отделен, запечатан,
непрозрачен плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с
изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на комисията и
присъстващия упълномощен представител на „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД – Елка
Стойкова подписаха техническите предложения на участника, както и отделните
запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови пераметри“.
7. УЧАСТНИК №7 „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. за
Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 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.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на
ОПАКОВКАТА с офертата на „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД и оповести нейното
съдържание. Комисията оповести наличието на три броя папки, съдържащи: папка с
изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за участие в
процедурата, две папки с технически предложения за двете обособени позиции и два
отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В
съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващите упълномощен представители на двама от участниците
подписаха техническите предложения на участника, както и отделните запечатани
непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови пераметри“.
8. УЧАСТНИК №8 „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. №53-01930 от 08.06.2017 г., подадена в 15:46 часа за Обособена позиция №1 и за
Обособена позиция №2
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на
ОПАКОВКАТА с офертата на „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД и оповести нейното
съдържание. Комисията оповести наличието на два броя папки, съдържащи
изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за участие в
процедурата в едно с технически предложения за двете обособени позиции и два
отделни запечатани, непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В
съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията и присъстващия упълномощен представител на „ЕИВ” ООД-Таня
Димитрова, подписаха техническите предложения на участника, както и отделните
запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови пераметри“.
9. УЧАСТНИК №9 „ЩРАБАГ“ ЕАД, ЕИК 130463628, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Кукуш № 1, адрес за кореспонденция: 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 за
Обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на
ОПАКОВКАТА с офертата на „ЩРАБАГ“ ЕАД и оповести нейното съдържание.
Комисията оповести наличието на два броя папки, съдържащи изискуемите документи,
относно критериите за подбор и условията за участие в процедурата в едно с
технически предложения за двете обособени позиции и два отделни запечатани,
непрозрачни плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с
изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на комисията и
присъстващите упълномощен представители на двама от участниците подписаха
техническите предложения на участника, както и отделните запечатани непрозрачни
пликове с надпис „Предлагани ценови пераметри“.
След извършване на горните действия, председателят обяви приключване на
публичната част от заседанието и комисията продължи работата си при условията на
закрито заседание.
Комисията разгледа представените от участниците документи, установяващи
съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя, респективно обективира констатациите от извършената
проверка в Протокол № 1, приключен на 04.07.2017 г.
Комисията изиска допълнителни документи от Участник № 1, 4, 5, 6, 7 и 8. По
отношение на Участник № 2 и 3, комисията установи пълно съответствие с
изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, поради
което участник № 2 и № 3 допуснати до следващ етап на обществената поръчка –
проверка и оценка на техническото предложение.
Протокол № 1, приключен на 04.07.2017г. беше публикуван на сайта на община
Царево, Профил на купувача. Протоколът бе изпратен и до всички участници по
пощата и куриер с обратни разписки, и по факс както следва:
Пореден
номер

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Наименование
участниците

на Дата на получаване на Вх. № на допълнителните
Протокол
№1
от документи
участника и начин на
изпращането му
„Пътища
и 17.07.2017г. по факс
Вх.№53-01-920/1
от
мостове“ ЕООД
21.07.2017г.
„ПСК Виастрой“ 26.07.2017г. по куриер Вх.
№53-01-924/1
от
ЕООД
с обратна разписка
20.07.2017 г.
„Брилянт- Слънчев 20.07.2017
г.
по Вх.
№53-01-925/1
от
Бряг“ ЕООД
пощата
с
обратна 26.07.2017 г.
разписка
„ЕИВ“ ООД
19.07.2017
г.
по Вх.
№53-01-927/1
от
пощата
с
обратна 25.07.2017 г.
разписка
„ЮЖНОМОРСКО“ 20.07.2017
г.
по Вх.№53-01ДЗЗД
пощата
с
обратна 928/1/26.07.2017г.
разписка
„Бургаспътстрой“
19.07.2017г. по пощата Вх.№53-01АД
с обратна разписка
930/1/19.07.2017 г.
„ЩРАБАГ“ ЕАД
17.07.2017 г. по факс
Вх.№53-01-931/1
от
24.07.2017 г.

С приемо-предавателен протокол, Председателят на комисията получи от
деловодството на общината, представените запечатани пликове, регистрирани с
входящите номера, посочени в горната таблица.

Комисията установи, че допълнителните документи са представени в срока по чл.
54, ал. 9 от ЗОП и като такива подлежат на разглеждане, относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на
основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
II. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците.
Комисията разгледа допълнителни документи, представени от участниците:
Участник № 1 „Пътища и мостове“ ЕООД; Участник № 4 „ПСК Виастрой“ ЕООД;
Участник № 5 „Брилянт – Слънчев бряг“ ООД; Участник № 6 „ЕИВ“ ООД; Участник №
7 „Южноморско“ ДЗЗД; Участник № 8 „Бургаспътстрой“ АД и Участник № 9 „Щрабаг“
ЕАД и установи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор. Комисията допусна участник № 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 до следващ
етап на обществената поръчка – проверка и оценка на техническото предложение.
Действията и решенията на комисията бяха обективирани в Протокол № 2 от работата
й.
III. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.
Като следващо действие, комисията пристъпи към проверка за съответствие на
техническите предложения на допуснатите оферти с предварително обявените условия.
Резултатите от проверката, както и мотивите за допускането и отстраняването на
участниците се съдържат в Протокол № 2 на помощния орган, който се предава на
възложителя в едно с настоящия доклад и е неразделна част от него.
След разглеждане на допуснатите оферти в частта им техническо предложение и
проверка на пълнотата и съответствието на съдържанието им, съгласно документацията
и приложения образец, комисията е взела следните решения:
1/ Комисията е предложила участника „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 да бъде
отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ – участник,
който е предложил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката за Обособена позиция №1.
В протокол № 2 от работата на комисията са обективирани констатациите на
комисията, свързани с разглеждането на техническото предложение на участника
„ЕИВ“ ООД, ЕИК 200970046 и проверката на пълнотата и съответствието на
съдържанието му, съгласно документацията и приложения образец (образец № 5), както
и мотиви, обуславящи отстраняването на участника. С оглед извършения обстоен
преглед на техническото предложение на участника Комисията е установила, че
техническото предложение на „ЕИВ“ ООД не е изготвено, съгласно изискванията
на възложителя и не съдържа всички задължителни елементи, изисквани в
документацията за участие, поради което с пет гласа „за“ е взето решение
участника „ЕИВ“ ООД, ЕИК:200970046 да бъде отстранен.
2/ Комисията е допуснала до по-нататъшно участие следните участници: 1.
„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД– за Обособена позиция №1 и Обособена позиция
№2; 2. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД – за обособена позиция №2; 3. „ВИА
КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД– за Обособена позиция №1 и Обособена позиция № 2; 4.
„ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД– за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2; 5.
„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД– за Обособена позиция №1 и Обособена
позиция № 2; 6. „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД – за Обособена позиция №1 и Обособена
позиция № 2; 7. „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД – за Обособена позиция № 1 и Обособена
позиция № 2; 8. „ЩРАБАГ“ ЕАД - за Обособена позиция № 1 и Обособена позиция
№ 2;

IV. Оценка на офертите на допуснатите участници по показатели, извън ценовия
показател.
Оценяването и класирането на офертите се извърши по критерия за
възлагане „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”.
Комисията продължи своята работа, като извърши оценка на офертите на
допуснатите участници по показатели, извън цената.
Комисията обективира оценките на участниците по другите показатели, извън
цената в Протокол № 2, приключен на 31.07.2017г. В Протокол № 2 са изложени
подробни мотиви относно поставянето на точки по всеки показател за оценка, извън
ценовия.
Оценките са както следва:
I.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
УЧАСТНИК ПО РЕД НА ВХОДИРАНЕ
НА ОФЕРТАТА:

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
№1
„СТРОИТЕЛНИ
РАБОТИ
ПО
ПОЛАГАНЕ
НА
ПЪТНА
НАСТИЛКА
НА
УЛИЦИ
В
НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА
НА
ТЕРИТОРИЯТА
НА
ОБЩИНА
ЦАРЕВО“
ПОКАЗАТЕЛ К2, включващ: 1. Методи за строителство; 2. Организация на
ръководството на обекта, структура за осъществяване на контрол на степента на
съответствие на изпълнените видове работи и влаганите материали с нормативните
актове, технологията и изискванията на възложителя и 3.Мерки за намаляване на
затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР;
Участник №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“
30 Т
ЕООД
Участник №3 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“
23 Т.
ЕООД
Участник №4 „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД
25Т.
Участник №5 „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ 60 Т.
ООД
Участник №7 „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
25 Т.
Участник №8 „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД
25 Т.
Участник №9 „ЩРАБАГ“ ЕАД
30 Т.
II.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
УЧАСТНИК ПО РЕД НА ВХОДИРАНЕ
НА:

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
№2
„СТРОИТЕЛНИ
РАБОТИ
ПО
ПОЛАГАНЕ
НА
ПЪТНА
НАСТИЛКА НА ОБЩИНСКАТА
ПЪТНА
МРЕЖА
НА
ТЕРИТОРИЯТА
НА
ОБЩИНА
ЦАРЕВО “
ПОКАЗАТЕЛ К2: 1. Методи за строителство; 2.Организация на ръководството на
обекта, структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на
изпълнените видове работи
и влаганите материали с нормативните актове,
технологията и изискванията на възложителя и 3.Мерки за намаляване на
затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в
целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР;
Участник №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“
30 Т
ЕООД
Участник №2 „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
30 Т

Участник №3 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“
ЕООД
Участник №4 „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД
Участник №5 „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“
ООД
Участник №7 „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
Участник №8 „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД
Участник №9 „ЩРАБАГ“ ЕАД

23 Т
25 Т
60 Т
25 Т
25 Т
30 Т

След извършване на горните действия, свързани с поставяне на оценки по
техническите показатели, комисията взе решение на обяви датата за публично
заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите
участници. Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите
участници се извърши от 12:00 часа на 04.08.2017 година (петък) в заседателната зала в
сграда фронт-офис на община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух“ №36, ет.2, гр.
Царево.
На публичното заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
присъстваха всички редовни членове на комисията, назначена със Заповед № РД-01366/09.06.2017г.
На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците
„ЩРАБАГ“ ЕАД и „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД. Представителите удостовериха
своето присъствие чрез подпис в специално изготвения списък на присъстващите. Не
присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията обяви, че на този етап от процедурата са допуснати до участие
офертите на следните участници по обособени позиции:
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Участник „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
Участник „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД
Участник „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД
Участник „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД
Участник „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
Участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД
Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Участник „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
Участник „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
Участник „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД
Участник „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД
Участник „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД
Участник „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
Участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД
Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД
Преди отварянето на ценовите предложения, комисията обяви резултатите от
оценяването на допуснатите до този етап оферти по другите показатели извън ценовото
предложение.
V. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите
участници.
В изпълнение на чл.57, ал.3 ППЗОП, Председателят на комисията пристъпи към
отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците по
реда на постъпването на офертите им и оповести предложените единични цени за
видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото

изпълнение на поръчката в описания вид и обхват и печалба на участниците по реда на
постъпване на офертите им:
1. УЧАСТНИК „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е представил два броя Ценови
предложения – образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена
позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
3,08
2,95

куб.м.

33,37

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

5,05
5,92
5,88
14,71

кв.м.

14,17

кв.м.

18,39

кв.м.

20,65

кв.м.

22,90

кв.м

16,10

кв.м.

19, 84

кв.м.

21,93

м
м
куб.м.
бр.
м3

4,26
4,22
17,69
42,70
9,32

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,30 (три лева и тридесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 30(тридесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 8(осем процента) %;
-печалба – 10 (десет процента) %;
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Ед. м.
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
кв.м.
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа кв.м.
на пътна настилка

Ед. цена
3,08
2,95

Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

куб.м.

33,37

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

5,05
5,92
5,88
14,71

кв.м.

14,17

кв.м.

18,39

кв.м.

20,65

кв.м.

22,90

кв.м

16,10

кв.м.

19,84

кв.м.

21,93

м
м
куб.м.
бр.
м3

4,26
4,22
17,69
42,70
9,32

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,30 (три лева и тридесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 30(тридесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 8(осем процента) %;
-печалба – 10 (десет процента) %;

2. УЧАСТНИК „“ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД е представил Ценово предложение
– образец №9 за обособена позиция №2, както следва:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка

Ед. м.
кв.м.

Профилиране и уплътняване на земното легло за направа кв.м.
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен куб.м.
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
кв.м.
Направа на първи битумен разлив за връзка

кв.м.

Направа на втори битумен разлив за връзка

кв.м.

Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с кв.м.
дебелина 4 см.

Ед. цена
1,11 лв. без
ДДС
0,83 лв. без
ДДС
37,98
лв.
без ДДС
1,51 лв. без
ДДС
0,83 лв. без
ДДС
0,72 лв. без
ДДС
15,92
лв.
без ДДС

Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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

кв.м.

Рязане на съществуваща асфалтова настилка

м

Попълване и профилиране на банкети

куб.м.

Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти

бр.

Натоварване и извозване отпадъци на депо

м3

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.
кв.м.
м

14,04
лв.
без ДДС
13,45
лв.
без ДДС
18,87
лв.
без ДДС
24,29
лв.
без ДДС
12,53
лв.
без ДДС
17,66
лв.
без ДДС
22,79
лв.
без ДДС
0,40 лв. без
ДДС
0,80 лв. без
ДДС
22,59
лв.
без ДДС
24,73
лв.
без ДДС
7,59 лв. без
ДДС

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,60 (три лева и шестдесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 30(тридесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 8(осем процента) %;
-печалба – 10 (десет процента) %;

3. УЧАСТНИК “ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД е представил два броя
Ценови предложения – образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за
обособена позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
7,70
2,35

куб.м.

38,93

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

6,50
1,16
1,09
14,09

кв.м.

12,31

кв.м.

28,86

дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф.
дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф.
дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф.
дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф.
дебелина 6 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф.
дебелина 8 см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

бетон с кв.м.

35,77

бетон с кв.м.

42,68

бетон с кв.м

27,41

бетон с кв.м.

33,59

бетон с кв.м.

39,78

м
м
куб.м.
бр.
м3

6,96
5,12
45,87
98,43
10,52

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,00 (четири) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 90 (деветдесет) %;
-допълнителни разходи за механизация – 40(четиридесет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 10(десет) %;
-печалба – 10 (десет) %;
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
7,70
2,35

куб.м.

38,93

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

6,50
1,16
1,09
14,09

кв.м.

12,31

кв.м.

28,86

кв.м.

35,77

кв.м.

42,68

кв.м

27,41

кв.м.

33,59

кв.м.

39,78

м
м

6,96
5,12

Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

куб.м.
бр.
м3

45,87
98,43
10,52

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,00 (четири) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 90 (деветдесет) %;
-допълнителни разходи за механизация – 40(четиридесет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 10(десет) %;
-печалба – 10 (десет) %;
4. УЧАСТНИК “ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД е представил два броя Ценови
предложения – образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена
позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
3,18
1,75

куб.м.

19,03

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

2,40
12,05
11,02
12,18

кв.м.

11,44

кв.м.

12,33

кв.м.

16,03

кв.м.

19,74

кв.м

11,80

кв.м.

15,24

кв.м.

18,68

м
м
куб.м.
бр.
м3

1,70
1,89
15,92
13,67
2,84

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,50 (три лева и петдесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 80 (осемдесет процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 15 (петнадесет процента) %;

-доставно-складови разходи за материали – 5 (пет процента) %;
-печалба – 5 (пет процента) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
3,18
1,75

куб.м.

19,03

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

2,40
12,05
11,02
12,18

кв.м.

11,44

кв.м.

12,33

кв.м.

16,03

кв.м.

19,74

кв.м

11,80

кв.м.

15,24

кв.м.

18,68

м
м
куб.м.
бр.
м3

1,70
1,89
15,92
13,67
2,84

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,50 (три лева и петдесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 80 (осемдесет процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 15 (петнадесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 5 (пет процента) %;
-печалба – 5 (пет процента) %;
5. УЧАСТНИК “БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД е представил два броя
Ценови предложения – образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за
обособена позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Ед. м.
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
кв.м.
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа кв.м.

Ед. цена
4,96
3,25

на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

куб.м.

44,90

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

2,99
1,60
1,33
18,48

кв.м.

17,44

кв.м.

20,53

кв.м.

27,95

кв.м.

34,67

кв.м

19,56

кв.м.

26,50

кв.м.

32,73

м
м
куб.м.
бр.
м3

5,82
1,96
42,56
65,47
16,22

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,10 (четири лева и десет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100,0 (сто) %;
-допълнителни разходи за механизация – 60,0(шестдесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 15,0(петнадесет) %;
-печалба – 10,0 (десет процента) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с
дебелина 4 см.

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
4,96
3,25

куб.м.

44,90

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

2,99
1,60
1,33
18,48

кв.м.

17,44

кв.м.

20,53

Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф.
дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф.
дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф.
дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф.
дебелина 6 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф.
дебелина 8 см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

бетон с кв.м.

27,95

бетон с кв.м.

34,67

бетон с кв.м

19,56

бетон с кв.м.

26,50

бетон с кв.м.

32,73

м
м
куб.м.
бр.
м3

5,82
1,96
42,56
65,47
16,22

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,10 (четири лева и десет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100,0 (сто) %;
-допълнителни разходи за механизация – 60,0(шестдесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 15,0(петнадесет) %;
-печалба – 10,0 (десет процента) %;
6. УЧАСТНИК “ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД е представил два броя Ценови
предложения – образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена
позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с
дебелина 6 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
6,10
4,04

куб.м.

28,16

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

6,95
1,73
1,65
23,05

кв.м.

21,01

кв.м.

25,08

кв.м.

28,20

кв.м.

31,46

кв.м

24,12

кв.м.

26,95

кв.м.

30,03

дебелина 8 см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

м
м
куб.м.
бр.
м3

3,95
3,78
32,95
4,84
11,26

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,50 (четири лева и петдесет стотинки) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 80 (осемдесет) %;
-допълнителни разходи за механизация – 25 (двадесет и пет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 6 (шест) %;
-печалба – 6 (шест) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
6,10
4,04

куб.м.

28,16

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

6,95
1,73
1,65
23,05

кв.м.

21,01

кв.м.

25,08

кв.м.

28,20

кв.м.

31,46

кв.м

24,12

кв.м.

26,95

кв.м.

30,03

м
м
куб.м.
бр.
м3

3,95
3,78
32,95
4,84
11,26

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,50 (четири лева и петдесет стотинки) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 80 (осемдесет) %;
-допълнителни разходи за механизация – 25 (двадесет и пет) %;

-доставно-складови разходи за материали – 6 (шест) %;
-печалба – 6 (шест) %;
7. УЧАСТНИК “БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД е представил два броя Ценови
предложения – образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена
позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
0,22
0,75

куб.м.

36,69

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

3,10
2,44
2,17
12,69

кв.м.

10,58

кв.м.

21,43

кв.м.

23,20

кв.м.

27,93

кв.м

13,05

кв.м.

17,30

кв.м.

21,57

м
м
куб.м.
бр.
м3

0,48
1,71
9,20
10,10
2,89

Председателят на комисията оповести, че образецът на ценово предложение не е
спазен липсва т.4– показателите за ценообразуване.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
0,22
0,75

куб.м.

36,69

кв.м.
кв.м.
кв.м.

3,10
2,44
2,17

Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

кв.м.

12,69

кв.м.

10,58

кв.м.

21,43

кв.м.

23,20

кв.м.

27,93

кв.м

13,05

кв.м.

17,30

кв.м.

21,57

м
м
куб.м.
бр.
м3

0,48
1,71
9,20
10,10
2,89

Председателят на комисията оповести, че образецът на ценово предложение не е
спазен липсва т.4– показателите за ценообразуване.
8. УЧАСТНИК “ЩРАБАГ“ ЕАД е представил два броя Ценови предложения –
образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, както
следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с
дебелина 6 см.

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
2,82
5,28

куб.м.

23,11

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

5,06
5,91
5,48
11,67

кв.м.

11,16

кв.м.

16,78

кв.м.

19,92

кв.м.

20,60

кв.м

14,16

кв.м.

17,77

Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с кв.м.
дебелина 8 см.
Оформяне на канавки
м
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
м
Попълване и профилиране на банкети
куб.м.
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
бр.
Натоварване и извозване отпадъци на депо
м3

19,50
0,57
1,82
17,78
8,84
4,26

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,75 (три лева и седемдесет и пет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто) %;
-допълнителни разходи за механизация – 40 (четиредесет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 10(десет) %;
-печалба – 5 (пет) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа
на пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен
камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон 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
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 асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
3,06
5,72

куб.м.

24,01

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

7,13
6,83
6,36
12,48

кв.м.

10,97

кв.м.

17,22

кв.м.

20,98

кв.м.

21,72

кв.м

15,01

кв.м.

18,68

кв.м.

20,44

м
м
куб.м.
бр.
м3
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Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са
получени при следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,75 (три лева и седемдесет и пет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто) %;

-допълнителни разходи за механизация – 40 (четиредесет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 10(десет) %;
-печалба – 5 (пет) %;
След отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите
участници, Председателят на комисията благодари на присъстващите представители и
ги освободи.
Комисията продължи своята работа по разглеждане на ценовите оферти в
закрито заседание. След което се извърши проверка за пълнотата и съответствието им с
документацията за участие и приложените образци на „Ценово предложение“ –
образец №9. Ценовите оферти бяха разгледани отново по реда на постъпването им в
община Царево.
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участниците и констатациите
на комисията бяха отразени в Протокол № 3, приключен на 04.08.2017г.
При преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“ на участника „ПСК Виастрой“ ЕООД, комисията установи, че
„Ценово предложение“ – по образец не е подписано от представляващия участника.
Поради което комисията, счита, че в този случай липсва валидно волеизявление от
страна на участника за посочените в представения документ стойности на единичните
цени и показатели за ценообразуването им, поради което не е налице и обвързващо
предложение от негова страна.Също така производствата провеждани по Закона за
обществените поръчки са строго формални административни производства и само в
конкретно посочени в закона случаи е налице възможност да бъдат изискани
допълнителни документи и информация. Комисията счита, обаче че в конкретния
случай не е налице такава възможност. Горните констатации, комисията е направила по
отношение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.
С оглед горното Комисията единодушно РЕШИ: Предлага участника „ПСК
ВИАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК203212590, да бъде отстранен от участие в процедурата
на основание чл.107, т.2, б. „а“ – участник, който е предложил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката за Обособена
позиция №1 и Обособена позиция № 2.
При преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника „Бургаспътстрой“ АД, комисията установи, че представеното
ценово предложение не е съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от
влязлата в сила документация по поръчката. В представеното ценово предложение
липсва т.4 от образеца, в която се декларират като обвързващо предложение
показателите за ценообразуване на предложените единични цени. И въпреки, че тези
ценови показатели са посочени в поставените в плика анализи на единичните цени,
комисията не следва да приема документ по процедурата, който не съответства на
одобрените и въведени от възложителя образци, а именно образец №9. В противен
случай, комисията би нарушила принципът за равнопоставеност на участниците,
прокламиран в чл.2 от ЗОП и би поставила участниците в неравнопоставено
положение. Производства по Закона за обществените поръчки са строго формални
административни производства и неспазването им води до опорочаване на
процедурата. Предвид което комисията не следва да приема представен в офертата
документ, който не съответства на въведените и одобрените от възложителя образци по
процедурата. Констатациите на комисията са относими и за обособена позиция № 1 и за
обособена позиция № 2.
С оглед горното Комисията единодушно РЕШИ: Предлага участникът
„БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, ЕИК102005075, отстранен от участие в процедурата
на основание чл.107, т.2, б. „а“ – участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката за Обособена
позиция № 1 и Обособена позиция № 2.
Допуснати до оценяване и класиране на офертите са следните участници:
I.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

1. „ ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД;
2. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД;
3. „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД;
4. „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД;
5. „ЩРАБАГ“ ЕАД;
II. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
1. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД;
2. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
3. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД;
4. „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД;
5. „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД;
6. „ЩРАБАГ“ ЕАД;
VI. Проверка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП
Преди да пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите участници
комисията извърши необходимите изчисления с оглед разпоредбата на чл.72, ал.1 от
ЗОП, за което състави приложение към Протокол № 3, приключен на 04.08.2017г. таблица във формат excel и установи, че е налице хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП, за
следните участници:
1. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и за двете обособени позиции;
2. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД – за обособена позиция №2;
3. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД и за двете обособени позиции;
4. „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД и за двете обособени позиции;
5. „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД и за двете обособени позиции;
6. „ЩРАБАГ“ ЕАД и за двете обособени позиции;
Посочените участници са предложили единични цени за отделни видове СМР,
които предложения са с числово изражение, което подлежи на оценяване и са повече от
20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка. Резултатите от проверката са обективирани в
приложение в табличен вид, както е посочено по-горе в протокола. Поради изложеното
и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска подробни
писмени обосновки от участниците:
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 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.
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
деловодството на община Царево не е постъпила писмена обосновка от участника „Виа
Конструкт Груп“ ЕООД.
Предвид изложеното и на основание чл.107, т.3 от ЗОП комисията единодушно
РЕШИ: Предлага участникът „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК175396059, 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.
В работата си комисията установи също, че е налице технически пропуск в
искането за подробна писмена обосновка, изпратено към „ПЪТИЩА И
МОСТОВЕ“ ЕООД, изразяващи 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 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 е направено на самостоятелно основание, поради установяване на
технически пропуск, допуснат от страна на комисията, която не е посочила тази
дейност в първоначалното искане за обосновка до участника, изведено с рег. индекс и
дата № 53-01-920/2/ 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 вид СМР, но поради техническия пропуск на
комисията този вид СМР не е включен в първоначалното искане за обосновка.
Предвид което 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. и е
постъпила във деловодството на община Царево на 16.08.2017 г. тоест в законовия
срок от пет дни.
VII. Разглеждане и анализ на представените писмени обосновки от участниците
по реда на постъпването им.
След като комисията установи, че представените обосновки са допустими
за разглеждане като постъпили в определения за това срок комисията пристъпи
към разглеждане и анализ на представени писмени обосновки:
1. По отношение на писмената обосновка на „Пътища и мостове“ ЕООД /за
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2/, в протокол № 4, комисията е
обективирала обстоятелствата, които са посочени в писмената обосновка на участника.
Комисията е направила преценката по същество, дали посочените в обосновката
обстоятелства са обективни и пълни, както и е извършила 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.
Комисията е преценила, че посочените от участника обстоятелства за
начина на образуване на единичните цени за видовете СМР, коментира ни в
Протокол № 4 са пълни, обективни и доказани и приема представената писмена
обосновка от участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД за обособена позиция
№ 1 и за обособена позиция № 2.
2. По отношение на писмената обосновка на „Трансстрой ЕКО“ ООД /за
обособена позиция № 2/, в протокол № 4, комисията е обективирала обстоятелствата,
които са посочени в писмената обосновка на участника. Комисията е направила
преценката по същество, дали посочените в обосновката обстоятелства са обективни и
пълни, както и е извършила анализ на същите с цел оценка по отношение на тяхната
пълнота и обективност, във връзка с посочените в чл.72, ал. 2, т.1 и т.2 от ЗОП
обстоятелства.
Комисията е преценила, че посочените от участника обстоятелства за
начина на образуване на единичните цени за видовете СМР, коментира ни в
Протокол № 4 са пълни, обективни и доказани и приема представената писмена
обосновка от участника „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД за обособена позиция № 2.
3. По отношение на писмената обосновка на „БРИЛЯНТ – Слънчев бряг“ ООД
/за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2/, в протокол № 4, комисията е
обективирала обстоятелствата, които са посочени в писмената обосновка на участника.
Комисията е направила преценката по същество, дали посочените в обосновката
обстоятелства са обективни и пълни, както и е извършила 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.
Комисията е преценила, че посочените от участника обстоятелства за
начина на образуване на единичните цени за видовете СМР, коментира ни в
Протокол № 4 са пълни, обективни и доказани и приема представената писмена
обосновка от участника „БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ЕООД за обособена
позиция № 1 и за обособена позиция № 2.

4. По отношение на писмената обосновка на „ЮЖНОМОРСКО“ДЗЗД /за
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2/, в протокол № 4, комисията е
обективирала обстоятелствата, които са посочени в писмената обосновка на участника.
Комисията е направила преценката по същество, дали посочените в обосновката
обстоятелства са обективни и пълни, както и е извършила 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.
Комисията е преценила, че посочените от участника обстоятелства за
начина на образуване на единичните цени за видовете СМР, коментира ни в
Протокол № 4 са пълни, обективни и доказани и приема представената писмена
обосновка от участника „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД за обособена позиция № 1 и за
обособена позиция № 2.
5. По отношение на писмената обосновка на „ЩРАБАГ“ ЕАД /за обособена
позиция № 1 и обособена позиция № 2/, в протокол № 4, комисията е обективирала
обстоятелствата, които са посочени в писмената обосновка на участника. Комисията е
направила преценката по същество, дали посочените в обосновката обстоятелства са
обективни и пълни, както и е извършила 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.
Комисията е преценила, че посочените от участника обстоятелства за
начина на образуване на единичните цени за видовете СМР, коментира ни в
Протокол № 4 са пълни, обективни и доказани и приема представената писмена
обосновка от участника „ЩРАБАГ“ ЕАД за обособена позиция № 1 и за обособена
позиция № 2.
Разглеждането и приемането на представените писмени обосновки от
участниците бе подробно обективирано в Протокол № 4 от работата на комисията.
В заключение комисията обобщи своето единодушно решение: Допуска до
етапа на оценка ценовите предложения на следните участници в настоящата
процедура за възлагане на обществена поръчка:
„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД ;
„БРИЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД
„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
„ЩРАБАГ“ ЕАД
Комисията обобщи резултатите на този етап от процедурата. Допуснати по
оценяване и класиране са офертите на следните участници: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“
ЕООД; „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД; „БРИЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД;
„ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД; „ЩРАБАГ“ ЕАД
VIII. Оценяване на ценовите предложения по финансовия показател за оценка
„Предлагана цена“ – К 1 на допуснатите участници.
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.
Комисията е направила необходимите изчисления на средно аритметичните
стойности на предложенията на участниците с цел най-ниската от всички средно
аритметични стойности, което е отразено в Протокол №4 от работата на комисията.
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.
IX. Комисията пристъпи към определяне на комплексна оценка, съобразно
методиката за оценка на офертите

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 Комплексната 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 по ОП №1
2. За обособена позиция №2:
КО= 32,08 +30т.= 62,08 т. КО по ОП №2
II. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
За обособена позиция №2:
КО= 38,06 +30= 68,06 т. КО по ОП №2
III. „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД
1. За обособена позиция №1:
КО= 21,85 +60 = 81,85 т. КО по ОП №1
2. За обособена позиция №2:
КО= 23,35 +60= 83,35 т. КО по ОП №2
IV. „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
1. За обособена позиция №1:
КО= 26,94 +25= 51,94 т. КО по ОП №1
2. За обособена позиция №2:
КО= 28,80 + 25 = 53,80 т. КО по 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
X. Като следващо свое действие комисията извърши класиране на офертите,
съобразно определената комплексна оценка на участниците:
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 обособен позиция №1.
На второ място: Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД, ЕИК 130463628, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. Кукуш № 1, адрес за кореспонденция: 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, ж.к. „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 60,02 т. 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 №1.

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.№53-01-925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа. 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.№53-01-925/08.06.2017г., подадена в 13:41 часа. За Обособена позиция № 1
и Обособена позиция № 2, с декларирано трето лице: „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД, 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 Протокол №4 приключен на 17.08.2017 г. от работата на
комисията, назначена със Заповед №РД-01-366 от 09.06.2017 г. на Кмета на община
Царево.

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП представяме на Вашето внимание
настоящият доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за утвърждаване и за приемане на работата
на комисията, назначена със Заповед № РД-01-366 от 09.06.2017г. на Кмета на Община
Царево. Като приложени към него представяме протоколи от работата на комисията,
съставени на основание чл. 181,ал. 4, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, подробно
посочени по-горе.
Приложение: 4-ри броя протоколи от работата на Комисията, назначена със
Заповед № РД-01-366 от09.06.2017г. на Кмета на Община Царево.

Гр. Царево, ………………………..2017 година.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................
Николай Христов – заместник-кмет на община Царево
ЧЛЕНОВЕ:
1.............................
(Илина Ангелова)
2...............................
(Величка Томопулу)
3..............................
(Йорданка Попова)
4.................................
(Миглена Янакиева)

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

