Р Е П У Б Л И К А

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№ К 006/12.12.2018 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във
връзка с открита процедура с предмет: „СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ,
БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И МАШИННО
МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО”, е открита с
Решение № 006 от 22.10.2018 г. на Възложителя и е вписана в Регистъра за обществените
поръчки в АОП № 00079-2018-0006 и протоколи и доклад на Комисията, назначена със
Заповед № РД-01-659/27.11.2018 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 най-ниска цена.
РЕШИХ:
I.

Обявявам класиране на постъпилите оферти както следва:

На първо място: Участник „РТК“ ООД, ЕИК 122082104, със седалище и адрес на
управление , гр. област София, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, УЛ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ No 23, представлявано от Николай Георгиев Илиев и Иван Димитров Иванов с
оценка Т= 100 точки.
II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Събиране и
транспортиране на битови отпадъци, биоотпадъци, ЕГО и строителни отпадъци от населените
места в община Царево; машинно миене и машинно метене на улиците и териториите за
обществено ползване на територията на населените места в община Царево”, както следва:
Участник „РТК“ ООД, ЕИК 122082104, със седалище и адрес на управление , гр.
област София, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 23,
представлявано от Николай Георгиев Илиев и Иван Димитров Иванов

1

Мотиви: Офертата на „РТК“ ООД, 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: 100 т.
III. УЧАСТНИЦИ, ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
III.1. НЯМА
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
2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 1 % (едно на сто) 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/2015-bitovi-otpadyci
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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