РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол
РЕШЕНИЕ
№ РД/02-00063
гр. Ямбол, 28.01.2021 г.
Във връзка с отразените резултати в протоколи от заседания на комисията,
назначена със Заповед № РД/02-00574 от 14.07.2020 г. и Заповед № РД/02-00960 от
12.11.2020 г. на кмета на Община Ямбол, проведени на 14.07.2020 г., 15.09.2020 г.,
21.10.2020 г., 05.11.2020 г., 22.12.2020 г., 22.12.2020 г., 08.01.2021 г., 13.01.2021 г. и
протокол по чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съставен на
13.01.2021 г., за разглеждане, оценка и класиране на оферти в публично състезание за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И
ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“, открита с Решение № РД/02-00492 на
кмета на Община Ямбол и уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените
поръчки № 00339-2020-0009 и на основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените
поръчки /ЗОП/
О Б Я В Я В А М:
1. Класирането на участниците в обществена поръчка с предмет:
„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ЯМБОЛ“
Първо място: „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 130596938, със
седалище и адрес на управление: гр. София ул. БУДАПЕЩА 17, ет. 5 ляво крило,
представлявано от Ангел Терзиев.
Участникът отговаря на изискванията на Възложителя за лично състояние и на
критериите за подбор, както следва:
За участника не е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП. Участникът
отговаря на поставените от Възложителя изисквания за „Годност”: „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“
ЕАД е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на Камарата на
строителите за изпълнение на строежи от Трета група - строежи от енергийната
инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС - строежи от първа до пета категория.
За последните три приключили финансови години /2017 г., 2018 г., 2019 г./, участникът е
реализирал съответно общ оборот от над 6 000 000 /шест милиона/ лв. и оборот от
строителство в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от над 3 000 000 /три милиона/
лв. Участникът е постигнал положително съотношение между активите и пасивите за
последната финансова 2019 г., при коефициент за обща ликвидност - 3,72 и коефициент за
бърза ликвидност – 2,54. Притежава валидна застрахователна полица за застраховка
професионална отговорност на строителя съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Участникът
доказва изпълнението на дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Разполага с
ръководен и изпълнителски състав с определена професионална компетентност за
изпълнение на строително-монтажните и електро-монтажните работи от поръчката.
Участникът има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015, както и
внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015, със съответния обхват
на сертификация.
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Техническото предложение на УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД, гр. София се състои от
Предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено съгласно предоставения
от Възложителя образец № 3, придружено от Подробен линеен график за изпълнение на
предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка; спецификация на
основните използвани строителни продукти; Строителна програма; Електронно копие на
Техническото предложение за изпълнение на поръчката и неговите приложения, Мостри на
предложените осветителни тела, придружени с гаранционни карти с пълните гаранционни
условия.
Ценовото предложение на участника е подготвено в съответствие с образец № 4,
подписано от представляващия дружеството и към него е приложена КСС с попълнени
единични цени на предвидените СМР, образец № 5, подписана и подпечатана – оригинал,
на хартиен носител и на електронен носител в един от изискуемите формати, Анализи на
единичните офертни цени на всички видове работи, заверени от участника и Копие на
Ценовото предложение и неговите приложения на електронен носител. Предложена е Обща
цена за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, в размер на:
3163354,44 лв. /три милиона сто шестдесет и три хиляди триста петдесет и четири лева и
четиридесет и четири/ лв. без ДДС, или 3796025,33 словом (три милиона седемстотин
деветдесет и шест хиляди двадесет и пет лева и тридесет и три стотинки) лв. с ДДС, от
които:
1.
Стойност на всички предвидени дейности, доставки и услуги, необходими за
изпълнение на строителството на обекта в размер на 2875776,76 /два милиона осемстотин
седемдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и седемдесет и шест
стотинки/ лева без ДДС или 3450932,11 /три милиона четиристотин и петдесет хиляди
деветстотин тридесет и два лева и единадесет стотинки/ лева с ДДС;
2.
Размер на непредвидени разходи /10 % от стойността на дейностите по т..1
/свързани с прякото изпълнение на СМР: 287577,68 (двеста осемдесет и седем хиляди
петстотин седемдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС, или
345093,22 (триста четиридесет и пет хиляди и деветдесет и три лева и двадесет и две
стотинки) лв. с ДДС.
2 Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ЯМБОЛ“:
„УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 130596938, със седалище и
адрес на управление: гр. София ул. БУДАПЕЩА 17, ет. 5 ляво крило,
представлявано от Ангел Терзиев, получил комплексна оценка от 100 т.
Настоящото решение, на основание чл. 181, ал. 8, във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП
и чл. 24 ал. 1, т. 2 от ППЗОП, във връзка с §131, ал. 3 от Преходните и заключителните
разпоредби /ПЗР/ на ЗОП и §12 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на
извънредно положение, да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от
издаването му, като едновременно с изпращането му да се публикува в Профила на
купувача на електронната страница на община Ямбол - http://yambol.bg/profile/item/265,
заедно с протоколите от работата на комисията и протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП.
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията, в 10дневен срок от връчването му по реда на Закона за обществените поръчки.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *
КМЕТ НА ОБЩИНА
/ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/
* Информацията е заличена на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл.37 от ЗОП
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