ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ
№861
от 19.10.2016 г.

ОТНОСНО: Определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с уникален
номер в регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени
поръчки 00098-2016-0008

На основание утвърден на 11.10.2016 г. Доклада за резултатите от работата на
комисията по провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Изпълнение на строеж – изграждане на сграда: детска градина в с. Лъжница,
община Гоце Делчев“, открита с решение №627/27.07.2016 г. на кмета на общината,
референтен номер ГД/2016/ПС/С/9, уникален номер в РОП при Агенция за обществени
поръчки 00098-2016-0008, назначена със заповед №723/26.08.2016 г. и заповед
№811/29.09.2016 г. на кмета на общината, приложенията към него – протоколи №№1, 2, 3
и 4 и чл. 107, т. 1, чл. 106, ал. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки,
РЕШИХ:
I. Отстранявам от участие в процедурата участник с пореден №1 „БИЛДИНГ
КОМПАНИ“ ЕООД с. Дъбница на основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените
поръчки, поради това, че не е установил съответствие с критериите за подбор, поставени
от възложителя.
Фактическите обстоятелства, на които се основава решението са следните:
В Единния европейски документ за обществени поръчки е посочил опит в
изпълнението на следните обекти:
Обект 1: училище в с. Плетена, община Сатовча, включително СМР по част
Конструктивна – изкопни, кофражни, арматурни и бетонови работи; Част Архитектура –
зидарии, мазилки, настилки, дограма, изолации и други; част Електро; част ВиК; част ОиВ
и вертикална планировка. Общо РЗП на сградата 1640 кв.м, капацитет 280 места, период
2011-2012 г.
Обект 2: Спортна зала в гр. Якоруда, включително СМР по част Конструктивна –
изкопни, кофражни, арматурни и бетонови работи; Част Архитектура – зидарии, мазилки,
настилки, дограма, изолации и други; част Електро; част ВиК; част ОиВ и вертикална
планировка. Общо РЗП на сградата 1280 кв.м, капацитет 200 места, период 10.09.201410.12.2014 г.
На основание чл. 54, ал. 13 от ППЗОП комисията е извършила проверка на
заявената информация чрез справка с оповестените данни за изпълнените обществени
поръчки в Регистъра за обществените поръчки на Агенция по обществени поръчки и
установи, че изпълняваните дейности по двата обекта са свързани с ремонт и обновяване
на съществуващи сгради, а именно:
За обект 1: „Община Сатовча, РОП 00637-2011-0005 - Кратко описание на
поръчката: УЧИЛИЩЕТО С ТРАНСГРАНИЧНА ШКОЛА ЗА ТРАДИЦИОНЕН
ФОЛКЛОР И ЕТНОГРАФИЯ е двуетажно и се състои от три блока, които са свързани
помежду си на двата етажа. Конструкцията на сградата е монолитна: скелетно –
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гредова. Конструкцията на сградата ще е монолитна стоманобетонова конструкция.
Външната мазилка ще е полимерна драскана положена върху топлизолация с дебелина 6
см. Цокълът на сградата ще е с височина 50 см и ще се изпълни от местен рязан камък.
Тротоарите и алеите ще се изпълнят от бетонови плочи. Вътрешната мазилка ще e
машинна гипсова, а за таваните само гипсова шпакловка. Боядисването ще е с латекс в
цвят одобрен по време на строителството. Подовите настилки в стаите и кабинетите
са от ламиниран паркет, в коридорите от гранитогрес, а в санитарните помещения от
теракота. Дограмата е пластмасова за прозорците и алуминиева за входовете. Вратите
за вътрешните помещения са дървени.“
За обект 2: „община Якоруда, РОП 00616-2014-0001 - Кратко описание на
поръчката: Извършване на СМР във връзка с ремонта и обновяването на спортната
зала в гр.Якоруда, с цел реализиране на масовия спорт в община Якоруда.Проектът е
част от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на
регионите”, съгласно ПМС № 19/2014 г. II. Съществуващо положение: Обектът
представлява многофункционална спортна зала за баскетбол, волейбол, борба, бокс и др.
Сградата е строена през 80 – те години на миналия век и на практика проектът
третира завършването и дострояването на сградата. Конструкцията е стоманена с
изключение на сутерена, където е стоманобетонна. Изградена е изцяло конструкцията,
фасадната облицовка, част от преградните стени на интериора, част от дограмата,
която е желязна без остъкляване и е силно корозирала, не са изградени никакви сградни
инсталации с изключение на малка част в зоната на спортните игрища, но и тя не
отговаря на съвременните изисквания. За фасадна облицовка и вътрешни стени е
използван етернит, който съдържа азбест и е канцерогенен. Ламариненият покрив е
остарял и корозирал без никаква изолация. След демонтажа на тези елементи ще се
изяснява окончателно състоянието на стоманената конструкция след щателен оглед.“
Критерият за подбор, поставен от възложителя за техническите и професионални
възможности (раздел ІІІ.1.3 Технически и професионални възможности от обявлението) на
участниците, е: Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 строителство с
предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 5 години от
датата на подаване на офертата
Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане на
сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до
5000 кв.м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за
посетители, съгласно номенклатурата по приложение №2 от Наредба №1 от 30.07.2003
г. за номенклатурата на видовете строежи“
Предметът на обществената поръчка е изграждането (построяването) на сграда, а не
реконструкция или ремонт на съществуваща. Изграждането е дейност по създаването на
нови материални активи, която включва проучването, проектирането и строителството на
нови сгради. И двата изпълнени от участника обекта не са за изграждане на сгради.
Поради това участникът „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД не е установил
съответствие с изискването за подбор, поставено от възложителя, а именно участникът да
има опит в изграждането най-малко един обект – сграда и съоръжение за обществено
обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м включително или с капацитет
от 100 до 200 места включително за посетители, съгласно номенклатурата по приложение
№2 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
ІІ. Обявявам класирането на участниците въз основа на обявения критерий
“оптимално съотношение качество/цена” :
на първо място участник с пореден №2 “БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с комплексна
оценка от 100 точки, показател К1 „Качество на вложените строителни материали“ – 40.00
т., показател К2 „Обща цена за изпълнение на СМР“ – 60.00 т.
ІІІ. Въз основа на класирането на участниците, определям за изпълнител на
обществена поръчка с „Изпълнение на строеж – изграждане на сграда: детска градина в с.
Лъжница, община Гоце Делчев“, открита с решение №627/27.07.2016 г. на кмета на
общината, „БКС“ ЕООД гр. Гоце Делчев, чиято оферта е получила най-висока оценка.
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ІV. Електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани
протоколите и окончателния доклад от работата на комисията по провеждане на
публичното състезание за възлагане на обществената поръчка са публикувани на:
http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&obj_id=5
92.
V. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.
VІ. Заверено копие от решението да се изпрати на участниците в публичното
състезание в 3-дневен срок от издаването му.

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД
Кмет на община Гоце Делчев
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