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      ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№859 

от 18.10.2016 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с уникален 

номер в регистъра на обществените поръчки при Агенция по обществени 

поръчки 00098-2016-0009 

 

На основание утвърден на 17.10.2016 г. Доклада за резултатите от работата на 

комисията по провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Изпълнение на строеж – ремонт на канализационен сектор село Мусомища, 

община Гоце Делчев“, открита с решение №695/12.08.2016 г. на кмета на общината, 

референтен номер ГД/2016/ПС/С/10, уникален номер в РОП при Агенция за обществени 

поръчки 00098-2016-0009, назначена със заповед №775/13.09.2016 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 №7 „ШЕРБЕТОВ – М“ 

ООД гр. Гоце Делчев  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 (ЕЕДОП) участникът е 

посочил изпълнението на строителство с предмет и обем идентичен или сходен с този на 

поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата, а именно: 

Изпълнени СМР по ремонтни работи на канал по ул. „Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев 

– 86 м; Площадкова канализация на къща за гости – с. Огняново“ – 406 м и Изпълнение на 

канализационен колектор към обект Проект за разширение на метрото в София: трета 

метро линия – депо Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна градска част – 

ж.к. Овча купел - дължина 1350 м. 

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 1500 метра 

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 или 

реконструкция на канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от 

урбанизираните територии или канализационни клонове (улични) в урбанизираните 

територии.“ 

Предметът на обществената поръчка е ремонт на отвеждащия колектор на с. 

Мусомища, който е част от общата канализационна мрежа на населеното място. В тази 

връзка е и поставеното изискване от възложителя към техническите и професионални 

възможности на участниците – да са изпълнявали строителство по обща канализационна 

мрежа – канализационен колектор или канализационни клонове (улични) в урбанизирани 

територии.   
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Изпълнената „Площадкова канализация на къща за гости – с. Огняново“ не попада 

във вида строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. Площадковата 

канализация (вътрешната, дворна) е канализационна мрежа, която обслужва конкретен 

поземлен имот (Наредба №РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи). Същата се развива в границите на отделен 

поземлен имот (двор) и събира отпадъчните води от сградите, както и дъждовните води от 

прилежащата територия и ги транспортира към уличната канализационна мрежа. 

С оглед на направените констатации, комисията е установила, че участникът е 

изпълнил само 1436 метра строителство сходно или идентично с предмета на поръчката 

през последните 5 години от датата на подаване на офертата, а изискването на 

Възложителят е най-малко 1500 метра. 

 

ІІ. Обявявам класирането на участниците въз основа на обявения критерий 

“оптимално съотношение качество/цена”, : 

 1. на първо място участник с пореден №6 “БКС” ЕООД гр. Гоце Делчев с 

комплексна оценка от 100 точки, показател К1 „Срок за изпълнение“ – 40.00 т., показател 

К2 „Цена за изпълнение“ – 60.00 т.; 

 2. на второ място участник с пореден №4 “А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица с 

комплексна оценка от 99.83 точки, показател К1 „Срок за изпълнение“ – 40.00 т., показател 

К2 „Цена за изпълнение“ – 59.83 т.; 

 3. на трето място участник с пореден №5 “ЩРАБАГ” ЕАД гр. София с комплексна 

оценка от 90.21 точки, показател К1 „Срок за изпълнение“ – 40.00 т., показател К2 „Цена за 

изпълнение“ – 50.21 т.. 

 4. на четвърто място участник с пореден №3 “АРТСТРОЙ” ООД гр. Смолян с 

комплексна оценка от 72.37 точки, , показател К1 „Срок за изпълнение“ – 26.67 т., 

показател К2 „Цена за изпълнение“ – 45.71 т. 

 5. на пета място участник с пореден №2 “ЛЮНИК” ЕООД гр. София с комплексна 

оценка от 65.33 точки, показател К1 „Срок за изпълнение“ – 16.44 т., показател К2 „Цена за 

изпълнение“ – 48.89 т. 

6. на шесто място участник с пореден №1 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. 

София с комплексна оценка от 65.28 точки, показател К1 „Срок за изпълнение“ – 19.35 т., 

показател К2 „Цена за изпълнение“ – 45.92 т. 

ІІІ. Въз основа на класирането на участниците, определям за изпълнител на 

обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строеж – ремонт на канализационен сектор 

село Мусомища, община Гоце Делчев“, открита с решение №695/12.08.2016 г. на кмета на 

общината, „БКС“ ЕООД гр. Гоце Делчев, чиято оферта е получила най-висока оценка. 

ІV. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 

V. Копие от заповедта да се изпрати на участниците в публичното състезание. 

 

        

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Кмет на община Гоце Делчев 


