Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№ К 004-1/27.11.2018 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с
открита процедура с предмет: „Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н.
Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/
обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на
образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна
сграда и физкултурен салон“; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично
оборудване за разливна кухня“; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна
инсталация“; Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо
спортно и спомагателно към него оборудване“, открита с Решение №004 от 23.08.2018 г. на
Възложителя и е вписана в Регистъра за обществените поръчки в АОП № 00079-2018-0004 и
протоколи и доклад на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-546/28.09.2018 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 от работата на
Комисията, извършени по критерия за оценка на предложенията „оптимално съотношение
качество/цена” за Обособена позиция № 1 и най-ниска цена за Обособена позиция № 2,3 и 4

РЕШИХ:
I.
Обявявам класиране на постъпилите оферти за обособена позиция № 1:
„Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н.
Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“, както
следва:
На първо място: Участник „К Билдинг“ ЕООД, ЕИК 201961566, ЕООД със седалище и
адрес на управление гр. Царево 8260, ул. Хан Аспарух No 32, с оферта с вх.№ 53-011424/27.09.2018 г. 16:15 часа, с комплексна оценка КО= 100 точки.
На второ място: Няма
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II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на
образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна
сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции: Обособена позиция № 1:
„Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“,
гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“; Обособена позиция № 2:
„Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“; Обособена позиция № 3:
„Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ ; Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж
на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“, за обособена
позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура
в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“,
както следва:
Участник „К Билдинг“ ЕООД, ЕИК 201961566, ЕООД със седалище и адрес на
управление гр. Царево 8260, ул. Хан Аспарух No 32, с оферта с вх.№ 53-011424/27.09.2018 г.
Мотиви: Офертата на „К Билдинг“ ЕООД, в пълна степен съответства на
предварително обявените от Възложителя изисквания за технически възможности и е с найоптимално съотношение качество/цена, получила е най-висока комплексна оценка: 100 т.
III. УЧАСТНИЦИ, ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
III.1. Участник „Трансстрой еко“ ООД, ЕИК 200937523, със седалище и адрес на
управление гр. Бургас 8000,ул. Проф. Асен Златаров No 50, ет. 2, представлявано от
Йонко Георгиев Георгиев и Петър Христов Илиев, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Мотиви: С Протокол № 1 от 28.09.2018 г. на участникът са изискани допълнително
документи, относно липса, непълнота или несъответствие на информацията в документите за
подбор. Протоколът е изпратен на участника на електронна поща, подписан с електронен
подпис. Получаването на Протокол № 1 от 28.09.2018 г. е потвърдено от автоматично
генерирани съобщения от информационната система, че електронните писма са изпратени
успешно до всеки участник.В законоустановения срок участникът „Трансстрой еко“ ООД е
входирал допълнителни документи.
След проверка на съответствието на документите относно съответствието на
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя се констатира, че същите не удостоверяват заложените от Възложителя
изисквания, а именно не е доказано, че участникът разполага със съоръжения и техническо
оборудване, необходими за изпълнение на поръчката и по конкретно 1000 кв.м тръбно скеле.
В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел „В” „Технически и професионални
способности” на ЕЕДОП,участникът е описал собствените и наети инструменти, съоръжения
и техническо оборудване, които ще използва при изпълнение на поръчката, Приложена е
допълнителна декларация- опис, в която е посочена конкретна информация за всяка една част
от оборудването- марка, модел, серийни номера, регистрационни номера на товарните
автомобили. Приложени са договори за наем с „Екотой-Сервиз“ ООД № О000838б/30.05.2018
г. за наем на 300 л.м. оградни пана и Договор за наем на строително оборудване №
ДБ1300001317/16.10.2015 г., който представлява рамков договор и не е описано конкретно
строително оборудване. Съгласно чл. 1 ал. 1 изр. второ от представения договор за наем №
ДБ1300001317/16.10.2015 г. при наемане на конкретно оборудване, страните подписват
Допълнително споразумение, неразделна част към договора. Допълнителното споразумение не
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е представено, поради което не може да се установи дали ще са на разположение на участника
описаните от него 1000 кв.м тръбно скеле.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, отстранявам от
участие за Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната
инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и
физкултурен салон“ участника „Трансстрой еко“ ООД, поради това, че не отговаря на
критериите за подбор относно наличието на съоръжения и техническо оборудване за
изпълнение на поръчката.
III.2. Участник „Парсек Груп“ ЕООД, ЕИК 203215490, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район р-н Студентски 21 - ви век No 17, ет. 4, ап. 6,
представлявано от Бончо Димов Бонев, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП.
Мотиви: Участникът „Парсек Груп“ ЕООД е предложил оферта, която не съответства на
предварително обявените условия на поръчката, а именно предложени са експерт с недоказан
специфичен опит, както следва :
1.

Ръководител на екипа Живко Димитров;

2.

Технически ръководител Елена Георгиева Чакърова;

3.

Експерт по част „Контрол на качеството” Пламен Лозев;

4.

Длъжностното лице по безопасност и здраве Пенка Маринова Трифонова.

За доказване на специфичния опит на предложените експерти е приложено единствено
удостоверение за добро изпълнение на обекти, което е издадено от самото дружествоучастник.
Доказването на благоприятни обстоятелства, от които участникът ще се ползва и от които
ще извлече облаги за себе си, не може да са основава само на частен документ съставен от
самия него. Поради това приемам за недоказан специфичния опит на горепосочените
експерти.
Предвид това, че участникът е предложил за ръководител на екипа, за технически
ръководител, за експерт по част „Контрол на качеството”, за длъжностното лице по
безопасност и здраве, лица за които нямат доказан опит като такива на поне един обект,
сходен с предмета на поръчката, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП отстранявам
от участие в процедурата „Парсек Груп“ ЕООД, като предложил оферта, неотговаряща на
предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.112 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка
с класираният на първо място и обявения за изпълнител участниик, при условията на
подадената оферта и в срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП преди сключването на договорите, участникът следва 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
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2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 1,5 (едно цяло и пет) % от стойността
на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: а)
парична сума; 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.
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-15-04-2016g/otkritaprotzedura/item/1974-school
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.

Възложител:
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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