РЕШЕНИЕ
№ 295
Априлци, 31.08.2018 г.
За класиране на участници и определяне на изпълнител на обществената поръчка
чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Текущ ремонт на асфалтова
настилка на ул.„Свинова поляна“, гр. Априлци, община Априлци“.
На основание чл.108, т.1 от ЗОП и отразените резултати в Протоколи № 1, № 2, №
3 на Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № 259 / 01.08.2018 г. на
Кмета на Община Априлци със задача да разгледа, оцени и класира получените оферти за
участие в обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет:
„Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община
Априлци“, открита с Решение № 216 / 29.06.2018 г. на Кмета на Община Априлци,
публикувана под уникален номер № 00016-2018-0001 в Регистъра на обществените
поръчки.
ОБЯВЯВАМ:
Класираните участници въз основа на „икономически най-изгодна оферта“ по критерии за
възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, както следва:
1 (ПЪРВО) МЯСТО: Участник „РАТЕК“ ООД, с подадена оферта с вх. № 1/ 30.07.2018 г.,
14:05 часа, ЕИК: 201 799 598, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1359, район
„Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, представлявано от управителите Лазар
Спасов Велев и Захари Иванов Попчев, представляващи заедно и поотделно, с получена
комплексна оценка КО = 20 т., получена, както следва:
КО = 50 % х ОМ + 50 % х ОЦ, където:
„ОМ” е оценката по показател „Методология на работа при изпълнение на СМР”;
„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”.
КО = 50%х20 + 50%х20 = 20 точки.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Участник „РАТЕК“ ООД, с подадена оферта с вх. № 1/ 30.07.2018 г., 14:05 часа, ЕИК:
201 799 598, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1359, район „Люлин“, бул. „Д-р
Петър Дертлиев“ № 129, представлявано от управителите Лазар Спасов Велев и Захари
Иванов Попчев, представляващи заедно и поотделно, с получена комплексна оценка КО =
20 т., класиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет:
„Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. „Свинова поляна“, гр. Априлци, община
Априлци“.
Мотиви за определяне на изпълнител:

По отношение на участника „РАТЕК“ ООД не са налице основанията за отстраняване от
процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него оферта е получила
най-висок брой точки, съгласно прилагане на предварително обявените от възложителя
условия и избрания критерий за възлагане.
ОТСТРАНЯВАМ:

Участник „ПЪТПРИБОР“ ООД, с подадена оферта с вх. № 2/ 30.07.2018 г., 14:08 часа, ЕИК
831 854 370, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, район Красно село, ул.
„Дойран“ № 9, вх. А, представлявано от управителя Александър Димитров Николов.
Правно основание: чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, тъй като е представена оферта, която не

отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Мотиви за отстраняване на участника:
След направения преглед на представеното „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“ се установи следното:
Участникът е идентифицирал мярка, касаеща намаляване на негативното въздействие,
както следва: „Предотвратяване замърсяването на околната среда (емисии на вредни
газове, прах, шум, растителност, почва, строителни отпадъци)“ и е изброил рискови
фактори, които оказват негативно въздействие върху населението – прах, шум и токсични
вещества, но за посочената мярка, както и за изброените рискове, участникът не е
представил: „описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и да са
представени отговорните за реализиране на мярката“, каквото е минималното изискване
на Възложителя. Съгласно т. 3 от минималните изисквания на Възложителя по отношение
съдържанието на Методология на работа при изпълнение на СМР мерките следва да бъдат
съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и да са
представени отговорните за реализиране на мярката. Съгласно Методиката за оценка на
офертите „Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма
представена минимално изискваната от възложителя информация за показател
„Методология на работа при изпълнение на СМР“ и/или частите на предложението за
изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на
предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до
оценяване.“
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша №18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Срок за подаване на жалби: В 10 дневен срок от получаване на решението за определяне на
изпълнител, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП, настоящото решение да се изпрати до всички
участници в деня на публикуване в профила на купувача.

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ……/П/……

Кмет на Община Априлци

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

