ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ
№ 148/06.03.2018
На основание чл. 107, т. 2, б. “а” във връзка с чл. 177 и чл. 181, ал. 6, чл. 109 във
връзка с чл. 177 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след като се запознах с Доклад
и Протоколи № 1, 2 и 3 за извършване на подбора на участниците, разглеждането,
оценката и класирането на офертите на комисията по провеждане на публично състезание
за възлагане на обществена поръчка с наименование "Изпълнение на СМР по ремонт и
рехабилитация на улици и улични настилки на територията на Община Гоце Делчев ",
открита с решение №794/10.11.2017 г. на кмета на общината, референтен номер
ГД/2017/ПС/С/12, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 000982017-0007, назначена със заповед № 898/12.12.2017г. на кмета на община Гоце Делчев, и
утвърдих посочените протоколи, взех следното
РЕШЕНИЕ:
I. Отстранявам от участие в процедурата Участник №1: „ТРЕЙС-СОФИЯ“
ЕАД, гр.София, ЕИК 175254451 със следните мотиви:
В работната програма са пропуснати да се опишат основни видове работи като
„Ремонт на бетонови настилки бетон клас В20 (15см), вкл. доставка на бетон.
Изброени са, но НЕ е обяснено декомпозирането им на отделни дейности/задачи
съобразно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите
за изпълнение и приемане на видове СМР за „Демонтажни работи“ и „Други работи“
(Доставка и монтаж на еластична и ограничителна пешеходна ограда, доставка и монтаж
ограничител за паркиране тип „Сфера“ ф30).
Не е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете СМР в
Глава „Описание на видовете СМР и технологичен начин на изпълнение“ (стр.2). Пътните
работи (асфалтиране и паважни настилки) са преди тротоарните настилки и полагането на
бордюрите.
При разглеждане на техническото предложение комисията установи, че участникът
е повторил описанието от техническата спецификация, като не е съобразил, че следва в
описаните от него строителни работи в Работната програма да бъдат декомпозирани на
отделни дейности/задачи; че следва да е посочена технологията за изпълнение на
отделните видове СМР, както и да са посочени методите за изпълнение на строителството.
В Техническата спецификация са заложени изискванията на Възложителя относно
изпълнението на договора и тя следва да послужи като основа за изготвяне на Работната
програма от участника, а не следва да бъде преповтаряна.
Относно изискването на Възложителя да бъдат посочени основните видове
строителни материали, които ще се влагат по време на строителството – с посочени
параметри, от които да е видно съответствието им с изискванията на възложителя,
комисията установи следното:
В Работната програма са посочени основните видове материали, но са повторени
изискванията на Възложителя от техническата спецификация, без да е направено
конкретно предложение за материал /напр. основи за настилки участникът е посочил, че
„Материалът ще има коефициент на филтрация най-малко 1м/24 часа, определен при
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максимална плътност по БДС 8497 или еквивалентно Дебелината на основата от
баластра под тротоарната настилка е 20 см. Трошеният камък ще отговаря по
качество на изискванията в БДС 2292 или еквивалентно. Трошеният камък ще е с
размери 25-75 мм. Заклинването ще се прави с трошенокаменна фракция с размери 0 – 35
мм. Трошеният камък трябва да е с непрекъсната зърнометрия и да притежава висока
плътност и добра носимоспособност. Зърнометричният състав трябва ще отговаря на
граничните условия при изпитване съгласно AASHTO T (11,27) или еквивалентно.
Дебелината на основата от трошен камък под уличната настилка ще е 40 см.“
В Техническата спецификация относно основи за настилки текстът е следния:
„Материалът трябва да има коефициент на филтрация най-малко 1м/24 часа,
определен при максимална плътност по БДС 8497 или еквивалентно. Дебелината на
основата от баластра под тротоарната настилка е 20 см.
Трошеният камък трябва да отговаря по качество на изискванията в БДС 2292
или еквивалентно. Трошеният камък е с размери 25-75 мм. Заклинването се прави с
трошенокаменна фракция с размери 0 – 35 мм. Трошеният камък трябва да е с
непрекъсната зърнометрия и да притежава висока плътност и добра носимоспособност.
Зърнометричният състав трябва да отговаря на граничните условия при изпитване
съгласно AASHTO T (11,27) или еквивалентно. Дебелината на основата от трошен камък
под уличната настилка е 40 см.“/
С предходния пример се илюстрира преповтарянето на изискванията на
Възложителя от участника без да е направено предложение за конкретен материал, който
ще бъде вложен по време на изпълнението на СМР.
Предложението на участника не съдържа описание на дейности по контрол на
изпълнението за Демонтажни и Земни работи от техническата спецификация, свързани с
изпълнението на договора.
Предложени са мерки за намаляване на вредното влияние върху околната среда
(шум, запрашеност, замърсяване), дейности за контрол на изпълнението на предложените
мерки, описание на рисковете, идентифицирани от участника, както и мерки за тяхното
преодоляване.
Предложени са дейности по дефинираните от Възложителя възможни групи
рискове, които могат да възникнат по време на строителството: времеви-свързани със
срока на изпълнение на всеки от конкретните договори; институционални-свързани с
възникването на възможни проблеми от различни институции по време на изпълнение на
строителството и технологични- свързани с изпълнението на отделните СМР).
Въз основа на направените констатации, Комисията съобрази следното:
Възложителят изрично е посочил, че “Комисията ще съпостави Техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя, залегнали в документацията
и Техническата спецификация. В случай на несъответствие участникът ще бъде
отстранен.”
Обстоятелството, че представената работна програма не съответства на изискванията,
обявени от възложителя, има за последица това, че Техническото предложение на
участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
II. Класирането на участниците въз основа на обявения критерий “оптимално
съотношение качество/цена”, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, е както следва:
1-во Място - Участник с пореден № 7 “БКС” ЕООД с комплексна оценка К=100
точки
III. Определям за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на
първо място – “БКС” ЕООД.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10 дневен срок от получаването му.
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Eлектронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите
и окончателния доклад от работата на комисията по провеждане на открита процедура за
възлагане
на
обществената
поръчка
са
публикувани
на:
http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=9
19
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ
Кмет на Община Гоце Делчев
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