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рр, 11[Р, J{J{P, 

№ 22 /10.10.2014г. 
За класиране на участниците и определяне на изпълнител на 

открита процедура при условията на опростените правwю с предмет: 

„Осиовен ре.монт на пътища и улици в Общипа Олtуртаг", открита с Реше11ие № 1 7112.08.2014г. на 

Зам. кмета на Общшю Омуртаг, с УИК в РОП 00449-2014-0007 

На оснонание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, във връзка с мое Решение № 17/12.08.2014г. за откриване 

на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремо11т 1ta пътища и улици в 

Община Омуртаг" и във връзка с Протоколи на Комисия, назначена със Заповед № 640/ 11.09.2014 r. 

рр, 11fJf X: 
1. Обявявам КЛАСИРАНЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен 

ремонт на пътища и улици в Община Омуртаг", както следва: 

А) за обособена позиция № 1 „ОР на път TGV 3056 /III - 4802, Омуртаг - п.к. Птичево/ -
Горско село от км. 0+000 до км.5+ 100": 

ПЪРВО МЯСТО „Радита" ООД, с присъдени общо 100 точки и предлагана цена 
362 310,03 лева без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО „Пътинженеринrстрой-Т" ЕАД, с присъдени общо 94,92 точки и 
предлагана цена 362 294,71 лева без ДДС. 

Б) За обособена позиция № 2 „ОР на TGV1053 / 1-4, Омуртаг - Търговище/ - граница общ. 
(Омуртаг-Търговище)- Божурка- Пайдушко -TGV1017": 

ПЪРВО МЯСТО „Радита" ООД, с присъдени общо 99,99 точки и предлагана цена 
183 296,72 лева без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО „Пътинженеринrстрой-Т" ЕАД, с присъдени общо 94,89 точки и 
предлагана цена 183 276,40 лева без ДДС. 

В) За обособена позиция № 3 „ОР на ул."Васил Левски" от км 0+000 до км 0+231 и 
ул."Батак" от км 0+000 до км 0+065 и площад с.Церовище": 

ПЪРВО МЯСТО „Радита" ООД, с присъдени общо 99,36 точки и предлагана цена 
51 554,46 лева без ДДС. 

ВТОРО МЯСТО „Пътинженеринrстрой-Т'' ЕАД, с присъдени общо 94,69 точки и 
предлагана цена 50 891 , 78 лева без ДДС. 

11. Определям за ИЗПЪЛНИТЕЛИ на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт 
на пътища и улици в Община Омуртаг", както следва: 

А) за обособена позиция № 1 „ОР на път TGV 3056 /111 - 4802, Омуртаг - п.к. Птичево/ -
Горско село от км. 0+000 до км.5+100" - „Радита" ООД, с присъдени общо 100 точки и 
предлагана цена 362 310,03 лева без ДДС. 

Б) За обособена позиция № 2 „ОР на TGVl 053 / I-4, Омуртаг - Търговище/ - граница общ. 
(Омуртаг-Търговище) - Божурка- Пайдушко - TGV1017" - „Радита" ООД, с присъдени общо 

99,99 точки и предлагана цена 183 296,72 лева без ДДС. 
В) За обособена позиция № 3 „ОР на ул."Васил Левски" от км 0+000 до км 0+231 и 

ул."Батак" от км 0+000 до км 0+065 и площад с.Церовище" - „Радита" ООД, с присъдени общо 

99,36 точки и предлагана цена 51 554,46 лева без ДДС. 



111. ОТСТРАНЯВАМ от обществена поръчка с предмет: : „Основен ремонт на пътища и 
улици в Община Омуртаг" следните участници: 

1. „Мегаинвест - Холд" ЕООД, гр.Дупница, за участие в Обособена позиция № 1: „ОР на 
път TGV 3056 /III - 4802, Омуртаг - п.к. Птичево/ - Горско село от км . 0+000 до км.5+ 100". 

Правно основание: чл.69, ал. 1, т.3 от ЗОП 
МОТИВИ: 

В Закона за обществените поръчки, Законодателят императивно е определил задълженията 

на комисията и действията, които имат право да извършват по време на провеждане на процедура 

по възлагане на обществена поръчка, изрично изброени в чл.68 от ЗОП. 

Работната програма на участника не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие (не отговарят на техническата спецификация, инвестиционния проект, 

на действащото законодателство). Допълнителните разяснения са задължителни както за 

участниците, така и за възложителя. В случая участникът не се е съобразил с допыrnителните 

разяснения, дадени от възложителя. По този начин офертата на участника става нереална и 

несъпоставима с другите оферти. 
Съгласно препращащата разпоредба на чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията, назначена от 

възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите предлага за отстраняване от 

процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, 
ал. 2 от ЗОП, в конкретния случай на т.2 от същия. 

На основание чл.69, ал. 1, т.3 от ЗОП във вр. с чл.54, ал.1, чл.57, ал.2, т.2 от ЗОП и 
гореизложените мотиви, отстранявам от процедурата участника„Мегаинвест - Холд" ЕООД, 
гр.Дупница, за участие в Обособена позиция № 1: „ОР на път TGV 30561111 - 4802, Омуртаг -
п.к. Птичево/ - Горско село от км. 0+000 до км.5+100". 

1.2 „Мегаинвест - Холд" ЕООД, гр.Дупница, за участие в Обособена позиция № 2: „ОР 
на TGV1053 / I-4, Омуртаг - Търговище/ - граница общ. (Омуртаг-Търговище) - Божурка

Пайдушко - TGV1017" 
Правно основание: чл.69, ал. 1, т.3 от ЗОП 
МОТИВИ: 

В Закона за обществените поръчки, Законодателят императивно е определил задълженията 

на комисията и действията, които 101ат право да извършват по време на провеждане на процедура 

по възлагане на обществена поръчка, изрично изброени в чл.68 от ЗОП. 

Съгласно препращащата разпоредба на чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията, назначена от 

възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите предлага за отстраняване от 

процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 5 7, 
ал. 2 от ЗОП, в конкретния случай на т.2 от същия. 

В чл.68 , ал.11, т.2, б. «б» Комисията при необходимост може по всяко време да изисква от 

участниците: «допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 

2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. » 

Предвид факта, че Линейният график и Диаграма на работната ръка са от съществено 

значение за качествено и точно изпълнение на техническото задание, комисията, установявайки 

допусната неточност няма право да се възползва от дадената законова възможност на чл.68, ал.11 , 

т.2 , б. «б», тъй като това ще доведе до промяна на техническото предложение на участника. По 

арг. на гореизложеното императивният характер на разпоредбата обуславя съществено нарушение 

при неспазването й и е основание за незаконосъобразност на процедурата. Неспазването на 

разпоредбата ще бъде съществено и поради това, че съдържащите се в плик №2 документи 

(техническо предложение за изпълнение на поръчката) са относими към ценообразуващите 

показатели и влияят съществено на допускането до участие, оценяване и класиране на 

участниците. 

На основание чл.69, ал. 1, т.3 от ЗОП във вр. с чл.54, ал.1, чл.57, ал.2, т.2 от ЗОП и 
гореизложените мотиви, отстранявам от процедурата участника „Меrаинвест - Холд" 
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ЕООД, rр.Дупница, за участие в Обособена позиция № 2: „ОР на TGV1053 / 1-4, Омуртаr -
Търrовище/ - rраница общ. (Омуртаr-Търrовище) - Божурка- Пайдушко - TGV1017". 

1.3 „Меrаинвест - Холд" ЕООД, rр.Дупница, за участие в Обособена позиция № 3: „ОР 
на ул."Васил Левски" от км 0+000 до км 0+231 и ул."Батак" от км 0+000 до км 0+065 и площад 
с.Церовище" 

Правно основание: чл.69, ал. 1, т.3 от ЗОП 

МОТИВИ: 
В Закона за обществените поръчки, Законодателят императивно е опредеmш задълженията 

на комисията и действията, които имат право да извършват по време на провеждане на процедура 

по възлагане на обществена поръчка, изрично изброени в чл.68 от ЗОП. 

Съгласно препращащата разпоредба на чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията, назначена от 
възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите предлага за отстраняване от 

процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, 
ал. 2 от ЗОП, в конкретния случай на т.2 от същия. 

В чл.68, ал.11, т.2, б. «б» Комисията при необходимост може по всяко време да изисква от 

участниците: «допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 

2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците.» 

Предвид факта, че Линейният график и Диаграма на работната ръка са от съществено 

значение за качествено и точно изпълнеlШе на техническото задание, комисията, установявайки 

допусната неточност няма право да се възползва от дадената законова възможност на чл.68, ал.11, 

т.2 , б. «б », тъй като това ще доведе до промяна на техническото предложение на участника. По 

арг. на гореизложеното императивният характер на разпоредбата обуславя съществено нарушение 

при неспазването й и е основание за незаконосъобразност на процедурата. Неспазването на 

разпоредбата ще бъде съществено и поради това, че съдържащите се в плик №2 документи 

(техническо предложение за изпълнение на поръчката) са относими към ценообразуващите 

показатели и влияят съществено на допускането до участие, оценяване и класиране на 

участниците. 

На основание чл.69, ал. 1, т.3 от ЗОП във вр. с чл.54, ал.1, чл.57, ал.2, т.2 от ЗОП и 
гореизложените мотиви, отстранявам от процедурата участника „Меrаинвест - Холд" 

ЕООД, гр.Дупница, за участие в Обособена позиция № 3: „ОР на ул."Васил Левски" от км 
0+000 до км 0+231 и ул."Батак" от км 0+000 до км 0+065 и площад с.Церовище" 

2. „БКС - Търговище" ЕООД, за участие в Обособена позиция № 2: „ОР на TGV1053 / 1-
4, Омуртаг - Търговище/ - граница общ. (Омуртаг-Търговище) - Божурка- Пайдушко - TGV 1О17" 

Правно основание: чл.69, ал. 1, т.3 от ЗОП 
МОТИВИ: 

В Закона за обществените поръчки, Законодателят императивно е определил задълженията 

на комисията и действията, които имат право да извършват по време на провеждане на процедура 

по възлагане на обществена поръчка, изрично изброени в чл.68 от ЗОП. 

Съгласно препращащата разпоредба на чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията, назначена от 
възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите предлага за отстраняване от 

процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, 
ал. 2 от ЗОП, в конкретния случай на т.2 от същия. 

В чл.68, ал.11 , т.2 , б. «б» Комисията при необходимост може по всяко време да изисква от 

участниците: «допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 

2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. » 

Участникът „БКС Търговище" ЕООД е предложил програма за изпълнение 

(последователност, продължителност и взаимообвързаност), при която предложената организация 

и подход на изпълнение не съответстват на конкретния линеен график и са налице съществени 

непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на 
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възложителя, посочени в техническата спецификация, на съществуващи стандарти и технически 

изисквания. 

Предвид факта, че Линейният график и Диаграмата за работната ръка са от съществено 

значение за качествено и точно изпълнение на техническото задание, комисията, установявайки 

допусната неточност ня.."1а право да се възползва от дадената законова възможност на чл.68, ал.11, 

т.2, б . «б», тъй като това ще доведе до промяна на техническото предложение на участника. По 

арг. на гореизложеното императивният характер на разпоредбата обуславя съществено нарушение 

при неспазването й и е основание за незаконосъобразност на процедурата. Неспазването на 
разпоредбата ще бъде съществено и поради това, че съдържащите се в плик №2 документи 
(техническо предложение за изпълнение на поръчката и срок за изпълнение на поръчката) са 

относими към ценообразуващите показатели и влияят съществено на допускането до участие, 

оценяване и кнасиране на участниците. 

На основание чл.69, ал. 1, т. 3 от ЗОП във вр. с чл. 54, ал. 1, чл. 57, ал.2, т.2 от ЗОП и 
гореизложените мотиви, отстранявам от процедурата участника „БКС - Търговище" ЕООД, 

гр. Търговище, за участие в Обособена позиция № 2: „ОР на TGV1053 / 1-4, Омуртаг -
Търrовище/- граница общ. (Омуртаг-Търrовище)- Бо~')'рка- Пайдуmко -TGV1017". 

};> Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 

Адрес: София 1000, бул. Витоша №18 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.Ьg, Интернет адрес: www.cpc.bg 

};> Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП. 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящото Решение да бъде изпратено до участниците в 
тридневен срок от издаването му. 

/ 

РАдКА ЙОРДАНОВА РАШЕВА 
Зам. кмет на Община Омуртаг, >-- .... ~ 
упълномощена със Заповед № 546112. 08. 2014 г ~ ~ \ ·t 
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