РЕ П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№ К-002/22.08.2017 г.
На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка с
публично 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“,
открито с Решение № 002 от 24.04.2017 г., изменено с Решение за промяна № 002-П
от 18.05.2017 г. и протоколи на Комисията, назначена със Заповед № РД-01366/09.06.2017 г. на кмета на Община Царево и като взех предвид констатациите и
мотивите на комисията, които възприемам изцяло, както и въз основа на преглед на
документацията и класиране на предложенията в процедурата, които са ми
представени с доклад и протоколи по реда на чл. 106 от ЗОП от назначената за
процедурата комисия, извършени по критерия за оценка на предложенията
„оптимално съотношение качество/цена” и които приемам изцяло

Р Е Ш И Х:
I.

ОБЯВЯВАМ класиране на постъпилите оферти, както следва:
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
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– 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 -
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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: Участник „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. №5301-921 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: Участник „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.

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител 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“:
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.
Мотиви: Офертата нa „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, гр.Свети Влас в
пълна степен съответства на предварително обявените от възложителя изисквания
за технически възможности и е с най-оптимално съотношение качество/цена,
получила е най-висока комплексна оценка За Обособена позиция № 1 - 81,85
точки.
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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, с декларирано трето
лице: „ДРУМ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200414932.
Мотиви: Офертата нa „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД, гр.Свети Влас в
пълна степен съответства на предварително обявените от възложителя изисквания
за технически възможности и е с най-оптимално съотношение качество/цена,
получила е най-висока комплексна оценка за Обособена позиция № 2 - 83,35
точки.
III.

ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
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.
Мотиви: Участникът се отсранява, от участие в процедурата за за Обособена
позиция №1 и Обособена позиция №2, на основание чл.107, т.3 от ЗОП, поради
непредставяне в срок на обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП, което съставлява
самостоятелно за отстраняване от участие.
Участникът „Виа Конструкт Груп“ ЕООД не е представил подробна писмена
обосновка за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 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.
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.
Мотиви: Участникът се отсранява от участие в процедурата за Обособена позиция
№1 и Обособена позиция №2, 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 за Обособена позиция №2 .
Представеният образец №9 „Ценово предложение“ за Обособена позиция
№1 и за Обособена позиция №2 не са подписани от представляващия участника.
Поради което, липсва валидно волеизявление от страна на участника за посочените
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в представените документи стойности на единичните цени и показатели за
ценообразуването им, поради което не е налице и обвързващи предложения от
негова страна.
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.
Мотиви: Участникът се отсранява от участие в процедурата за Обособена
позиция №1 на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с т.5 от влязлата в
сила методика за оценка на офертите.
Техническото предложение на Участника за изпълнение на поръчката е
неудовлетворително, тъй като липсва информация относно две от петте технически
лица, изскуеми като минимум в Документацията, а именно за специалисти
инженер Геодезист и Пътен инженер. Като тези лица нито са включени в
организационната структура на Участника, нито са описани техните отговорности и
пъномощия. Липсващата информация не може да бъде установена от други части в
офертата на Участника и в този смисъл участникът е предложил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката 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.
Мотиви: Участникът се отсранява от участие в процедурата за Обособена
позиция №1 и Обособена позиция №2 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 за Обособена позиция №2.
Представеното ценово предложение за Обособена позиция №1 и за
Обособена позиция № 2 не са 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, не следва да се приема документ по процедурата, който не
съответства на одобрените и въведени от възложителя образци, а именно образец
№9. В противен случай, би се нарушил принципът за равнопоставеност на
участниците, прокламиран в чл.2 от ЗОП и участниците биха се поставили в
неравнопоставено положение. Производства по Закона за обществените поръчки са
строго формални административни производства и неспазването им води до
опорочаване на процедурата.
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IV.Подробни мотиви за разглеждането, оценяването и класирането на офертите
са изложени в протоколите, в които е отразена работат на комисията.
V. На основание чл. 183 във вр. чл.112 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на
обществената поръчка с класирания на първо място и обявен за изпълнител
участник, при условията на подадената и разгледана от комисията оферта и в
срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП преди сключването на „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ
БРЯГ“ ООД, ЕИК 147146949 да представи:
1. Документите, изискуеми по чл. 67, ал. 6 от ЗОП – актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отсраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор (съобразно Раздел III, от
Документацията)
2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 (три) % от стойността на
договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните
форми: а) парична сума, внесена по сметката на Община Царево - Банка ДСК,
клон Царево, IBAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF; б) банкова
гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. Гаранцията по буква “б” и буква “в” може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в един
и същи ден на участниците и да се публикува в профила на купувача.
Докладът, протоколите от работата на Комисията и решението са публикувани
на
адрес:
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-042016g/publichno-sastezanie/item/1546-publichno-sastezanie-stroitelni-raboti-popolagane-na-patna-nastilka-na-ulitzi-v-naselenite-mesta-i-obshtinskite-patishta-nateritoriyata-na-obshtina-tzarevo-po-dve-obosobeni-pozitzii
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и следващите
от Закона за обществените поръчки пред Комисията по защита на конкуренцията,
в десетдневен срок от получаването му.

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.
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