ОБЩИНА СЛИВЕН

РЕШЕНИЕ
№ РД 15 - 2794
Сливен, 13.11.2018 г.
На основание чл. 181, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109, чл. 181, ал. 5 от
Закона за обществените поръчки и във връзка с одобрени Протокол № 1 от 04.07.2018 г. и Протокол
№ 2 от 12.11.2018 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 15 - 1935/04.07.2018 г. на заместниккмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на кмета на
Община Сливен, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за обществена поръчка
възложена чрез процедура публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на
строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на спортен комплекс "Асеновец",
гр. Сливен”, с прогнозна стойност – до 1 122 000,00 лева (един милион сто двадесет и две хиляди
лева) без ДДС, открита с Решение № 15 - 1672/05.06.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен –
Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на кмета на Община Сливен и
публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки към АОП под № 850032 от 05.06.2018
г.
ОБЯВЯВАМ:
І. Класирането на участниците в процедурата, както следва:
ПЪРВО МЯСТО: Участник № 3 - Консорциум “Строителство Сливен – Спортен комплекс
„Асеновец“ („Комунал Инженеринг“ ЕООД и „БМ – Груп-Инженеринг“ ЕООД), гр. София, ж.
к. „Стрелбище“, ул. „Бадемова гора“ № 21, оферта с вх. № 4704 - 2360/03.04.2018 г., 16:54 часа;
ВТОРО МЯСТО: Участник № 1 - “Билдинг ТД“ ЕООД, гр. Сливен, ул. „Граф Игнатиев“
№ 8, оферта с вх. № 4704 - 2356/03.07.2018 г., 14:16 часа
ІІ. Отстранени участници:
1.Участник № 2 - “Монолит“ ООД, гр. Сливен, ул. „Райко Даскалов“ № 6, оферта с вх. №
4704 - 2359/03.04.2018 г., 16:21 часа
Мотиви:
След обстоен преглед на Техническото предложение, Комисията установи, че Участникът
не е представил диаграма на механизацията или подобно.
На стр. 18 от Документацията за участие и Приложение № 2 Предложение за изпълнение
на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и изискванията на Възложителя,
Възложителят е посочил изискване да се представи: “Подробен Линеен график за видове СМР –
по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила по основните видове
дейности. Предложеният линеен график е тясно свързан с работната програма за изпълнение на
строителството предложена от участника. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на
механизация и работната ръка или подобно.“
Видно от гореизложеното Техническото предложение на Участника не отговаря на
изискванията на Възложителя.

Съгласно чл. 104, ал. 5 от ЗОП Участниците не могат да предоставят разяснения или
допълнителни доказателства, които водят до промени в Техническото и Ценовото предложения.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, и поради
обстоятелството, че Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката, комисията предлага Участникът “Монолит“ ООД, гр.
Сливен, ул. „Райко Даскалов“ № 6, с оферта вх. № 4704 - 2359/03.04.2018 г., 16:21 часа да бъде
ОТСТРАНЕН от процедурата.
След като се запознах с мотивите и предложението на комисията приемам нейните мотиви
и предложение, и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранявам от процедурата
Участник № 2 - “Монолит“ ООД, гр. Сливен, ул. „Райко Даскалов“ № 6, оферта с вх. № 4704 2359/03.04.2018 г., 16:21 часа.
ІІІ. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за
изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на спортен комплекс
"Асеновец", гр. Сливен”, класирания на първо място участник - Консорциум “Строителство
Сливен – Спортен комплекс „Асеновец“ („Комунал Инженеринг“ ЕООД и „БМ – ГрупИнженеринг“ ЕООД), гр. София, ж. к. „Стрелбище“, ул. „Бадемова гора“ № 21, оферта с вх. №
4704 - 2360/03.04.2018 г.
Мотиви:
Участникът отговаря на всички изисквания на Закона за обществените поръчки и на критериите
за подбор на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. За
участника не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Офертата на участника е разгледана и оценена съгласно предварително обявените от
Възложителя условия и избрания критерий за възлагане - „Оптимално съотношение качество/цена” и
е получила най-висока оценка, въз основа на направените от него предложения, за бществената
поръчка.
IV.Установени конфликти на интереси по отношение на участниците и взетите мерки –
няма.
Решението може да бъде обжалвано пред: Комисия за защита на конкуренцията, Адрес:
България София 1000, бул. Витоша № 18, Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, www.cpc.bg, в 10
дневен срок от получаването му.
Достъп до протоколите на комисията за провеждане на процедурата е осигурен на Профила на
купувача на Община Сливен, на електронен адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2018-006.
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4; чл. 43, ал. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП
решението да се изпрати на всички участници в 3-дневен срок от издаването му и да се публикува в
Профила на купувача, на електронен адрес: http://www.sliven.bg/index.csp?f=8-00118-2018-006, заедно
с протоколите на комисията при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП, в деня на изпращането му.

РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ /п. п./*
Заместник-кмет на Община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от 25.08.2016 г.
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1
тел: 044 611100, факс: 044 662350

