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С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
Р А Й О Н  „ И С К Ъ Р ”

София, бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, п.к.1592, тел: 02/9791310; 9790711; e-mail: info@raioniskar.bg

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ИВАЙЛО ЕЛКОВ ЦЕКОВ

КМЕТ НА СО-РАЙОН „ИСКЪР“

Р Е Ш Е Н И Е

№ РИС20-РД93-1(4)/19.06.2020 г.

Като взех предвид Доклад с рег. №РИС20-РД92-4/19.06.20 г. на комисията,
назначена със Заповед №РИС20-РД92-1/02.04.2020г. на Кмета на Столична община-
район „Искър“ за резултатите от проведена открита процедура за възлагане на
обществена поръчка (вписана в Регистъра на обществените поръчки под номер 01258-
2020-0001)

с предмет:
„Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на
територията на СО-район „Искър“

и обща прогнозна стойност на поръчката: до 372 000.00 лв. (триста седемдесет
и две хиляди лева) без ДДС,

на основание чл.181, ал.6 във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП)

I. О Б Я В Я В А М

Класирането на допуснатите участници в обществена поръчка за избор на
изпълнител чрез публично състезание с предмет: „Дейности по ремонт и
рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район
„Искър“:

1-во място -оферта №5, подадена от „ЕНВАЙРО КЛИЙН” ЕООД – КО = 94,27 т.

2-ро място -оферта №6, подадена от „БГ АСФАЛТ“ ООД  –  КО = 93.01 т.

3-то място - оферта №3, подадена от „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД -  КО = 59.90 т.

*КО-Комплексна оценка

II. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на обществена поръчка с предмет: „Дейности по
ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-
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район „Искър“ на класирания на първо място участник „ЕНВАЙРО КЛИЙН” ЕООД
при условията на приетото предложение и документацията за обществената поръчка.

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ

1. „ПЪТИЩА СОФИЯ“ ООД с подадена оферта №4

Правно основание: чл.  54,  ал.  1  т.  5,  буква „б“  от ЗОП и чл.  56,  ал.  1  от ППЗОП,
офертата, депозирана от „ПЪТИЩА СОФИЯ“ ООД, не следва да бъде допускана до
етапа на разглеждане на техническите предложения от офертите за участие в
процедурата, тъй като не отговаря на критериите за подбор. На основание чл.57, ал.1 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) ценовото
предложение на участника не е отворено.

Мотиви: представените от участникът ЕЕДОП-и не са изготвени в съответствие с
поставените от възложителя изисквания, тъй като участникът не е доказал
съответствието си с поставените от възложителя изисквания за технически
възможности и квалификации.

След разглеждане на допълнително представените документи към офертата на
участника, на основание на констатациите обективирани в Протокол № 1 от работата на
комисията е установено, че участникът не е представил всички изискуеми от
възложителя документи за подбор,  поради следното:  В Част II:  „Информация за
икономическия оператор“, Раздел А: „Информация за икономическия оператор“, буква
„д“ във всички допълнително представени ЕЕДОП-и не е попълнена коректно.
Участникът не е посочил отговор, което противоречи на поставеното от възложителя
изискване в т. 9.1.3. от утвърдената документация за участие в процедурата към
участниците да нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на
участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен,  доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;  В
Част III: „Основания за изключване“, раздел В: „Основания, свързани с
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ от ЕЕДОП,
участникът не е посочил отговор, което противоречи на поставеното от възложителя
изискване в т. 28.13. буква „б“ от утвърдената Документация за участие в процедурата
към участниците като възложителят отстранява от процедурата участник, който е
представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения
и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са
изброени в приложение № 10.

2. „СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД с подадена оферта №2

Правно основание: чл. 107, т. 3, първо предложение от ЗОП, поради непредставяне в
срок на обосновка по чл.  72,  ал.  1  от ЗОП.  Участникът не подлежи на оценка по
представеното от него ценово предложение.

Мотиви: В изпълнение на чл.72,  ал.1  от ЗОП,  с ел.  писмо до всички участници в
процедурата, включително и до „СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД, допуснати до оценка на
ценовите предложения в процедурата, изпратено на 08.06.2020г., комисията изиска от
същите подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложенията по
финансов показател, представляващ критерият за възлагане на поръчката, съгласно
чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП и Документацията на обществената поръчка.
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Писмото до участника „СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД с искането за обосновка е
подписано с електронен подпис и е изпратено на обявения от участника електронен
адрес на 08.06.2020 г. На 09.06.2020 г. в 7:28 ч. е генерирано съобщение, че доставянето
е завършено.  На основание чл.  10,  ал.  1  от Закона за електронния документ и
електронния подпис „Електронното изявление е получено с постъпването му в
посочената от адресата информационна система“, с оглед на което комисията счита, че
участникът „СТРОЙКОМ 2015“ ЕООД е редовно уведомен и същият не е представил
в даденият му срок писмени обосновки за начина на образуване на ценовите
предложения.

3. „СИС СТИЙЛ“ ЕООД с подадена оферта №1

Правно основание: чл. 107, т. 3, първо предложение от ЗОП, поради непредставяне в
срок на обосновка по чл.  72,  ал.  1  от ЗОП.  Участникът не подлежи на оценка по
представеното от него ценово предложение.

Мотиви: В изпълнение на чл.72,  ал.1  от ЗОП,  с ел.  писмо до всички участници в
процедурата, включително и до „СИС СТИЙЛ“ ЕООД, допуснати до оценка на
ценовите предложения в процедурата, изпратено на 08.06.2020г., комисията изиска от
същите подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложенията по
финансов показател, представляващ критерият за възлагане на поръчката, съгласно
чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП и Документацията на обществената поръчка.

Писмото до участника „СИС СТИЙЛ“ ЕООД с искането за обосновка е
подписано с електронен подпис и е изпратено на обявения от участника електронен
адрес на 08.06.2020 г. На 08.06.2020 г. в 17:12 ч. е генерирано съобщение, че
доставянето е завършено. На основание чл. 10, ал. 1 от Закона за електронния документ
и електронния подпис „Електронното изявление е получено с постъпването му в
посочената от адресата информационна система“, с оглед на което комисията счита, че
участникът „СИС СТИЙЛ“ ЕООД е редовно уведомен и същият не е представил в
даденият му срок писмени обосновки за начина на образуване на ценовите
предложения.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на
участниците в процедурата.

В изпълнение на чл.42,  ал.2,  т.1 от ЗОП,  Решението да се публикува в профила
на купувача към електронната преписка на обществената поръчка, където са налични
всички документи по провеждането й на адрес:
http://raioniskar.bg/?c=buyer_profile/show/1454&lang=bg

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда, предвиден в част Шеста,
глава Двадесет и седма,  чл.  196  и сл.  от ЗОП пред Комисията за защита на
конкуренцията в 10 - дневен срок от получаването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….

ИВАЙЛО ЕЛКОВ ЦЕКОВ
КМЕТ НА СО - РАЙОН „ИСКЪР”
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