Р Е П У Б Л И К А
ОБЩИНА

Б Ъ Л Г А Р И Я
ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№ К-002/ 13.05. 2015 г.
На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с открита
процедура с Решение № 002 от 27.02.2015 г. и протоколи на Комисията, назначена със Заповед №
265 от 31.03.2015 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път BGS2282 Царево Бродилово и асфалтиране на улици кв. „Василико“, гр. Царево, по две обособени позиции“ и
предвид МОТИВИТЕ на комисията, които възприемам изцяло, изложени в представените ми
протоколи по реда на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, както и извършена оценка на предложенията по
критерий „икономически най - изгодната оферта”,

РЕШИХ:
I. ОБЯВЯВАМ следното класиране на постъпилите оферти:
За обособена позиция 1: „ Реконструкция на общински път BGS 2282 гр. Царево с.Бродилово“
На първо място „Трейс-Бургас” ЕАД - гр. Бургас с КО = 89,16 точки.
На второ място „Пътни строежи 2001” АД - гр. Бургас с КО = 70 точки.
За обособена позиция 2: „Асфалтиране на улици кв. „Василико“ гр. Царево”
На първо място „Трейс-Бургас” ЕАД - гр. Бургас с КО = 88,84 точки.
На вГгоро място „Пътни строежи 2001” АД - гр. Бургас с КО = 70 точки.
II. ОТСТРАНЯВАМ от участие в процедурата за обособена позиция 1:
„Реконструкция на общински път BGS 2282 гр. Царево - е. Бродилово,, и за обособена
позиция 2: „Асфалтиране на улици кв. Василико“ гр. Царево”, участника
„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД - гр. Бургас на основание чл.70 ал. 3 от ЗОП.
МОТИВИ:
С Протокол № 3 от 29.04.2015 г. от работата на Комисията, на основание чл. 70,
ал. 1 от ЗОП, са изискани от „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД - гр. Бургас, за обособена позиция
Н „Реконструкция на общински път BGS 2282 гр. Царево - с. Бродилово подробна писмена
обосновка за начина на образуване на единичните цени на видове СМР 1,2,5,7,14,16,17 от
Таблица 1 (приложение към протокола) и за обособена позиция 2: „Асфалтиране на улици
кв.“Василико“ гр. Царево подробна писмена обосновка за начина на образуване на
единичните цени на видове СМР 1,2,5,14,16 от Таблица 2 (приложение към протокола).
Протоколът е изпратен до всички участници, на посочените от тях факсове, на 05.05.2015 г., като
е определен срок от три работни дни за представяне на писмени обосновки от участниците.
Видно от факс-репорт участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД - гр. Бургас е получил

Протокол № 3 от 29.04.2015 г. на 05.05.2015 г. 11:25 часа. До изтичане на крайният срок за
представяне
на
писмени
обосновки
(11.05.2015
г.,
17:00
часа), участникът
„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД - гр. Бургас, не е представил на Комисията, изисканите с
Протокол № 3 от 29.04.2015 г писмени обосновки, относно начина на формиране на
едичничните цени за видове СМР.
<*

III.
ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка е предмет: „Реконструкция н
общински път BGS2282 Царево - Бродилово и асфалтиране на улици кв. „Василико“, гр.
Царево, по две обособени позиции“, както следва:
I.
За обособена позиция 1: „Реконструкция на общински път BGS 2282 гр.Царево с.Бродилово,,
„Трейс-Бургас” ЕАД - гр. Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул.
„Одрин” № 15,ет.7, представлявано от Румен Запрянов.
Мотиви: Офертата на участникът съответства на предварително обявените условия
' на Възложителя, отговаря на поставените изисквания за технически възможности и е
икономически най - изгодна. Участникът е получил най - висока комплексна оценка по
обособената позиция от 89,16 точки .
II.За обособена позиция 2: „Асфалтиране на улици кв.“Василико“ гр.Царево”
„Трейс-Бургас” ЕАД - гр. Бургас, със седалище и адрес на управление гр. Бургас ул.
„Одрин” № 15,ет.7, представлявано от Румен Запрянов.
Мотиви: Офертата на участникът съответства на предварително обявените условия
на Възложителя, отговаря на поставените изисквания за технически възможности и е
икономически най - изгодна. Участникът е получил най - висока комплексна оценка по
обособената позиция от 88,84 точки .
На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП да се сключат договори за възлагане на обществената
поръчка по обособени позиции е класираните на първо място и обявени за изпълнители
участници, при условията на подадените и разгледани от комисията оферти и в срока по чл. 41, ал.
4 от ЗОП.
Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП преди сключването на договора за обособена позиция 1:
„Реконструкция на общински път BGS 2282 гр.Царево - с.Бродилово,, и за обособена
позиция 2: „Асфалтиране на улици кв.“Василико“ гр.Царево” „Трейс-Бургас” ЕАД, гр. да
представи:
1.Документите, изискуеми по чл. 47. ал. 10 от ЗОП
2. Гаранции за изпълнение на поръчката в размер на 5 (пет) % от стойността на договора
без ДДС, внесени по сметката на Община Царево - Банка ДСК, клон Царево, IB AN:
BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF.
3. Заверено копие от застрахователна полица и платежен документ за платени
застрахователни премии за всички рискове по чл. 172, ал. 1 от ЗУТ.
На основание чл. 73, ал.З от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до
всички участници.
На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП настоящото решение да се публикува в профила на
купувача заедно с протокола на комисията при условията на чл. 226, ал. 3 от ЗОП, в деня в който е
същото е изпратено на участниците^
Настоящото решение пр^& жи щ обжалване по реда на чл. 120 от Закона за обществените
поръчки пред Комисията п о ^ а д 1 ^ 3|йк^нкуренцията, в десетдневен срок от получаването му.

ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
Кмет на Община Царево
МА

