ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

РЕШЕНИЕ
№ ОП-7
гр. Рудозем, 21.05.2020 г.
За класиране на участниците и определяне на изпълнител

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6 от ЗОП,
като взех предвид Окончателен Протокол, Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 и
Протокол № 4 от работата на комисия назначена със Заповед №374/22.10.2019 г. на инж.
Недко Кулевски- Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед
№318/20.09.2019 г. за заместване, относно провеждане на „публично състезание“ по
реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на
строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно
заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет
обособени позиции“, открита с Решение № 328/27.09.2019 г. на Заместник-кмета на
община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 002542019-0006 и на интернет сайта на община Рудозем - профил на купувача
http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-nastroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.html
I. О Б Я В Я В А М
Класирането на участниците в обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с
изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на
улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции“, открита с Решение №
328/27.09.2019 г. на Заместник-кмета на община Рудозем, упълномощен със Заповед
№318/20.09.2019 г. за заместване, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на
АОП с уникален номер 00254-2019-0006, съгласно утвърдени от мен на 19.05.2020 г.
Окончателен Протокол, Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4 от
работата на комисия назначена със Заповед №374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски-

Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за
заместване, както следва:

Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“


I-во място: „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с предложена обща цена за
изпълнение 512 800.68 лв. (петстотин и дванадесет хиляди и осемстотин лева
и шестдесет и осем стотинки) лева, без вкл. ДДС или 615 360.82 лв.
(шестстотин и петнадесет хиляди триста и шестдесет лева и осемдесет и две
стотинки) лева с вкл. ДДС;



II-ро място: „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945 с предложена обща цена за
изпълнение 513 306,70 лв. (петстотин и тринадесет хиляди триста и шест лева
и седемдесет стотинки) лева, без вкл. ДДС или 615 968,04 лв. (шестстотин и
петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и четири стотинки) лева с
вкл. ДДС

Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“


I-во място: „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с предложена обща цена за
изпълнение 108 297.49 лв. (сто и осем хиляди двеста деветдесет и седем лева и
четиридесет и девет стотинки) лева, без вкл. ДДС или 129 956,99 лв. (сто
двадесет и девет хиляди деветстотин петдесет и шест лева и деветдесет и девет
стотинки) лева с вкл. ДДС;

Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“


I-во място: „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203 с предложена обща цена за
изпълнение 120 469,96 лв. (сто и двадесет хиляди четиристотин шестдесет и
девет лева и деветдесет и шест стотинки) лева, без вкл. ДДС или 144 563,95 лв.
(сто четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и три лева и деветдесет и
пет стотинки) лева с вкл. ДДС;

Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“


I-во място: „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с предложена обща цена за
изпълнение 231 507,24 лв. (двеста тридесет и една хиляди петстотин и седем
лева и двадесет и четири стотинки) лева, без вкл. ДДС или 277 808,69 лв.
(двеста седемдесет и седем хиляди осемстотин и осем лева и шестдесет и девет
стотинки ) лева с вкл. ДДС;



II-ро място: „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945 с предложена обща цена за
изпълнение 232 075,91 лв. (двеста тридесет и две хиляди и седемдесет и пет
лева и деветдесет и една стотинки) лева, без вкл. ДДС или 278 491,09 лв.
(двеста седемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и един лева и девет
стотинки) лева с вкл. ДДС

Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“


I-во място: „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с предложена обща цена за
изпълнение 136 500.30 лв. (сто тридесет и шест хиляди и петстотин лева и
тридесет стотинки) лева, без вкл. ДДС или 163 800.36 лв. (сто шестдесет и три
хиляди и осемстонин лева и тридесет и шест стотинки) лева с вкл. ДДС;



II-ро място: „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203 с предложена обща цена за
изпълнение 136 989.89 лв. (сто тридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет
и девет лева и осемдесет и девет стотинки) лева, без вкл. ДДС или 164 387,87
лв. (сто шестдесет и четири хиляди триста осемдесет и седем лева и осемдесет и
седем стотинки) лева с вкл. ДДС.

ІI. О П Р Е Д Е Л Я М
На основание чл. 109 от ЗОП за изпълнител на обществената поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с
изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на
улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции“, открита с Решение №
328/27.09.2019 г. на Заместник-кмета на община Рудозем, упълномощен със Заповед
№318/20.09.2019 г. за заместване, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на
АОП с уникален номер 00254-2019-0006, както следва:

Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“


„Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с оферта вх. №4663, подадена на 21.10.2019 г.
в 16:09 часа за Обособена позиция №1, със седалище и адрес на управление: гр.
Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ No 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от
управителя Асен Юриев Соколов.

Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“



„Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с оферта вх. №4663, подадена на 21.10.2019 г.
в 16:09 часа за Обособена позиция №2, със седалище и адрес на управление: гр.
Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ No 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от
управителя Асен Юриев Соколов.

Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“


„Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203 с оферта вх. №4667, подадена на 21.10.2019 г.
в 16:41 часа за Обособена позиция №3, със седалище и адрес на управление: гр.
Джебел 6850ул. „Надежда“ No 4, представлявано от Сенай Ремзи Тасим.

Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“



„Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с оферта вх. №4663, подадена на 21.10.2019 г. в
16:09 часа за Обособена позиция №4, със седалище и адрес на управление: гр.
Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ No 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от
управителя Асен Юриев Соколов.

Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“


„Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с оферта вх. №4663, подадена на 21.10.2019 г. в
16:09 часа за Обособена позиция №5, със седалище и адрес на управление: гр.
Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ No 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от
управителя Асен Юриев Соколов.

Като взех предвид, че за класирания на първо място участник по съответната
обособена позиция не са налице основания за отстраняване от процедурата и отговаря на
критериите за подбор и че представената от него оферта е получила най-високата оценка
при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за
възлагане.
На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на обществената
поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител по съответната
обособена позиция, при спазване на условията в посочената разпоредба и след влизане в
сила на настоящото решение.
III. ОТСТРАНЯВАМ
от участие следните участници в процедура „публично състезание“ за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие:

"Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени
позиции“, открита с Решение № 328/27.09.2019 г. на Заместник-кмета на община Рудозем,
упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване, публикувана в Регистъра на
обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2019-0006, при мотиви,
изчерпателно посочени в Протокол 3 и в Окончателния протокол от работата на комисията,
съставен на основание чл. 181 ал. 4 с от ЗОП във връзка с чл. 60а, ал. 1 от ППЗОП, както
следва:

Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

№
Участник
Правни основания
Фактически основания
по
ред
1.
„Европейски пътища“ чл.107, т.2, б. „а“ Представеното предложение за изпълнение
не
отговаря
на
изискванията
на
АД
от ЗОП
Възложителя, съответно не отговаря на
предварително обявените условия на
поръчката. Установените несъответствия
правят офертата на участник „Европейски
пътища“ АД, неподходяща по смисъла на §
2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря
на изискванията на Възложителя.

Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“
№
Участник
по
ред
1.
„Барин Алп“ ЕООД

2.

Правни основания

Фактически основания

чл.107, т.2, б. „а“ Представеното предложение за изпълнение
не
отговаря
на
изискванията
на
от ЗОП
Възложителя, съответно не отговаря на
предварително обявените условия на
поръчката. Установените несъответствия
правят офертата на участник „Барин Алп“
ЕООД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25
от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на
изискванията на Възложителя.

„Европейски пътища“ чл.107, т.2, б. „а“ Представеното предложение за изпълнение
не
отговаря
на
изискванията
на
АД
от ЗОП
Възложителя, съответно не отговаря на
предварително обявените условия на
поръчката. Установените несъответствия
правят офертата на участник „Европейски
пътища“ АД, неподходяща по смисъла на §
2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря
на изискванията на Възложителя.

Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

№
Участник
по
ред
1.
„Барин Алп“ ЕООД

Правни основания

Фактически основания

чл.107, т.2, б. „а“ Представеното предложение за изпълнение
не
отговаря
на
изискванията
на
от ЗОП
Възложителя, съответно не отговаря на
предварително обявените условия на
поръчката. Установените несъответствия
правят офертата на участник „Барин Алп“
ЕООД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25
от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на
изискванията на Възложителя.
чл.107, т.2, б. „а“ Представеното предложение за изпълнение
не
отговаря
на
изискванията
на
от ЗОП
Възложителя, съответно не отговаря на
предварително обявените условия на
поръчката. Установените несъответствия
правят офертата на участник „АРТСТРОЙ“
ООД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25
от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на
изискванията на Възложителя.

2.

„АРТСТРОЙ“ ООД

3.

„Европейски пътища“ чл.107, т.2, б. „а“ Представеното предложение за изпълнение
не
отговаря
на
изискванията
на
АД
от ЗОП
Възложителя, съответно не отговаря на
предварително обявените условия на
поръчката. Установените несъответствия
правят офертата на участник „Европейски
пътища“ АД, неподходяща по смисъла на §
2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря
на изискванията на Възложителя.

Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“
№
Участник
Правни основания
Фактически основания
по
ред
1.
„Европейски пътища“ чл.107, т.2, б. „а“ Представеното предложение за изпълнение
не
отговаря
на
изискванията
на
АД
от ЗОП
Възложителя, съответно не отговаря на

предварително обявените условия на
поръчката. Установените несъответствия
правят офертата на участник „Европейски
пътища“ АД, неподходяща по смисъла на §
2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря
на изискванията на Възложителя.

Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“
№
Участник
Правни основания
Фактически основания
по
ред
1.
„Европейски пътища“ чл.107, т.2, б. „а“ Представеното предложение за изпълнение
не
отговаря
на
изискванията
на
АД
от ЗОП
Възложителя, съответно не отговаря на
предварително обявените условия на
поръчката. Установените несъответствия
правят офертата на участник „Европейски
пътища“ АД, неподходяща по смисъла на §
2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря
на изискванията на Възложителя.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
1.

Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя
на директен адрес: http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-zaizvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.html
2. Настоящото Решение да се изпрати до участниците в тридневен срок от
издаването му, както следва:

2.1. на адрес, посочен от кандидата или участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с
електронен подпис, или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка;
2.2. по факс.
2.3. Когато решението не е получено от участника по някой от начините,
посочени в т. 2.1. и т. 2.2., да се публикува съобщение до него от името на възложителя
в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на
съобщението.
3. Решението подлежи на обжалване пред
Комисия за защита на
конкуренцията по правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10-дневен срок от
получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.

3.1. Копие от жалбата следва да се изпрати до Възложителя.
4. За достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата
на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на
АОП: 00254-2019-0006.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Rumen
Ventsislavov
Pehlivanov

Digitally signed by
Rumen Ventsislavov
Pehlivanov
Date: 2020.05.21
15:57:55 +03'00'

