УТВЪРЖДАВАМ,
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/
Дата: 10.08.2020 г.
Получил на дата: 10.08.2020 г.
ПРОТОКОЛ
по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки
Обособена позиция № 12: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и
изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти,
възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на
улици в гр. Ямбол“
за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед РД/02-00475 от 09.06.2020 г. на
кмета на Община Ямбол за провеждане на публично състезание с предмет: „Извършване на
консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване
на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”,
за Обособена позиция № 12: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и
изграждане на отводняване
на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти,
възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр.
Ямбол“. На основание § 131, ал.3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки възлагането на настоящата обществена
поръчка, което е започнало след 31 декември 2019 г., но до датата, определена в графика по § 131,
ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г., като разпоредбите на чл. 107,
т. 5 и 6 и чл. 112, ал. 9 и 10, относими в настоящия случай, се прилагат в редакцията от 1 януари
2020 г.
1. Състав на комисията:
1.1. Състав на комисията, съгласно Заповед № РД/02-00475 от 09.06.2020 г.:
Комисия в състав:
Председател: Радостин Евтимов – директор на дирекция „Устройство на територията и
строителството“ в Община Ямбол;
Членове:
1. Стилиян Динев - младши експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“ в
Община Ямбол;
2. Мария Караиванова – главен юрисконсулт в Община Ямбол
Резервни членове:
1. Даниела Желева - старши юрисконсулт в Община Ямбол;
2. Петьо Гицов - главен експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“ в Община
Ямбол,
2. Участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание, с
предмет „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на Обособена позиция № 12: „Упражняване на
строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни
води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен
ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол“:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

„КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София
„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, гр. Шумен
ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София
"Т7 КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив
"СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София
„ПЕШЕВ“ ЕООД, гр. Пловдив

3. Класиране на участниците за обществена поръчка – публично състезание, с предмет
„Извършване
на
консултантски
услуги
за
оценяване
на
съответствието
на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на
Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”, за Обособена позиция № 12:
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на отводняване
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на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване,
профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр.
Ямбол“ и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник:
3.1. Класиране на участниците:
I – во място: „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, гр. Шумен предложило обща цена за изпълнение на
обособена позиция № 3 в размер на 3777 (три хиляди седемстотин седемдесет и седем) лева
без ДДС;
II – ро място: „Т7 КОНСУЛТ" ЕООД, гр.Пловдив, предложило обща цена за изпълнение на
обособена позиция № 3 в размер на 3900 (три хиляди и деветстотин) лева без ДДС;
III – то място: „СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София предложило обща цена за изпълнение на
обособена позиция № 3 в размер на 7200 (седем хиляди и двеста) лева без ДДС.
4. Предложение за отстраняване на участници и мотиви:
4.1. ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ", гр.София. Мотиви:
Предвид обстоятелството, че ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ",
гр.София не е изпълнило друго условие, посочено в документацията за обществената поръчка, а
именно „Всеки участник може да подава оферта за няколко обособени позиции (една или повече),
като максималният брой позиции, по които може да се подаде оферта е - 4 (четири). Всеки участник
в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само по една оферта за
всяка от обособените позиции, за които желае да участва. В случай, че въпреки поставеното от
възложителя ограничение, един участник подаде оферти за повече от 4 обособени позиции“ /стр.4
от одобрената документация за участие/ и на основание чл. 107, т т. 2, б.”а” от Закона за
обществените поръчки, ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ",
гр.София е предложено за отстраняване от участие в процедурата, за Обособена позиция № 12:
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на отводняване на
дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен
ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол“.
4.2. „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София. Мотиви: Предвид обстоятелството, че „КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр.София е предложил срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари
по предадената документация – 7 (седем) работни дни, същото е представило оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката /за срок за отстраняване
на пропуски, забележки и коментари по предадената документация/ и следва да бъде предложено за
отстраняване от участие за Обособена позиция № 12: „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни
шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на
улици в гр. Ямбол“.
4.3. „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр. Пловдив: Мотиви: Предвид обстоятелството, че в рамките на
определения от комисията срок от 5 /пет/ работни дни, „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр. Пловдив не е представил
изисканите с писмо с изх. № 2801-14509/07.07.2020 г. допълнителни документи и констатираната
от комисията липса на информация в раздел В – Технически и професионални способности от
еЕЕДОП на „Пешев“ ЕООД, гр. Пловдив, т.1б за класа на пътищата, посочени в услуга под номер
едно, следователно не отговаря на поставения от Възложителя критерий за подбор за изпълнена
дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за обособена позиция № 12,
за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата и на основание чл.107, т.1 от ЗОП,
участникът следва да бъде предложен за отстраняване от участие за тази обособена позиция.
5. Описание на представените мостри, снимки или макети: неприложимо.
Настоящият протокол е изготвен на 10.08.2020 г.
Комисия в състав:
Председател: /*/
/Р. Евтимов/
Членове:
1. /*/
/С. Динев/
2. /*/
/М. Караиванова/
Резервен член:
/*/
/Д. Желева/ 3
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* 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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