РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

РЕШЕНИЕ
№ РД/02-00695
гр. Ямбол, 27.08.2020 г.
Във връзка с отразените резултати в протоколи от заседания на комисията, назначена със
Заповед № РД/02-00475 от 09.06.2020 г. на кмета на Община Ямбол, проведени на 09.06.2020 г.,
19.08.2020 г. и 24.08.2020 г. и протокол по чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/
от 27.08.2020 г. и на основание чл.181, ал.6 от ЗОП
О Б Я В Я В А М:
I. Класираните участници за обществена поръчка 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 № 7: „Упражняване на
строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на благоустрояване до бл.10
ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“, с уникален номер на поръчката в Регистъра на
обществените поръчки № 00339-2020-0006:
1. Първо място - „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас – с адрес гр.Бургас, к-с „Братя
Миладинови“, бул. „Стефан Стамболов“ № 118, вх.Ж, ет.1, представлявано от Илия Василев:
„ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас отговаря на изискванията на Възложителя за лично
състояние и на критериите за подбор, както следва: за участника не са налице някое от
основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; участникът отговаря на поставените от Възложителя
изисквания за „Годност“; дружеството разполага със застраховка „Професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството“ и клауза „Професионална отговорност на
консултант и лице, упражняващо строителен надзор“ с общ лимит на отговорност: като консултант
(извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания
към строежите - за строежи първа категория) до 300000 лв. за всички събития и като консултант,
извършващ строителен надзор (за упражняване на строителен надзор за строежи първа категория)
до 300000 лв. за всички събития, валидна до 25.10.2020 г. „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас
разполага с експерти архитектура, промишлено и гражданско строителство или строителство на
сгради и съоръжения, транспортно строителство или пътно строителство, Геодезия и
специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията,
специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер" и
водоснабдяване и канализация и е изпълнило дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, за Обособена
позиция № 7: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“.
Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения от
Възложителя образец № 2.2, в което са предложени:
1. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на
Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и
завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.
2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на
Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба №
5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - 10 (десет) работни дни работни дни.
3. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация –5
(пет) работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.
8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
e-mail: yambol@yambol.bg
web: www.yambol.bg

Предвид обстоятелството, че техническото предложение на „ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас
отговаря на изискванията на Възложителя и участникът е допуснат до етап отваряне на ценовите
предложения за Обособена позиция № 7: „Упражняване на строителен надзор на обект:
„Проектиране и изграждане на благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“.
„ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас е представило ценово предложение по образец №
4.1 на Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката,
Обособена позиция № 7: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и
изграждане на благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“, както следва: Обща цена в
размер на 2300 (две хиляди и триста) лева без ДДС.
II. Отстранени участници:
1. „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София – с адрес гр. София, ул. „Борово“ № 59, ет.6,
ап.23, представлявано от Стефан Петров:
Мотиви: Съгласно изискванията на Възложителя, т.4.1. от документацията „Срокът за
отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация се предлага от
участника, като не следва да бъде по-дълъг от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на
писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.“ Предвид обстоятелството, че „БУЛКОНС
ГРУП“ EOOД, гр.София е предложило срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по
предадената документация – 10 (десет) дни /без уточнение работни или календарни/, 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/, дружеството е предложено от комисията по чл.103 от ЗОП за отстраняване от
участие за Обособена позиция № 7: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране
и изграждане на благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“. Изложени са мотиви,
които Възложителят изцяло споделя в настоящия акт и „БУЛКОНС ГРУП“ EOOД, гр.София, на
основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП е отстранено от участие за
III. Участника, определен за изпълнител на обществена поръчка 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 № 7:
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“:
„ВАССТРОЙ-КОНСУЛТ“ ООД, гр. Бургас – с адрес гр.Бургас, к-с „Братя
Миладинови“, бул. „Стефан Стамболов“ № 118, вх.Ж, ет.1, представлявано от Илия
Василев, предложило обща цена за изпълнение на услугите за Обособена позиция № 7:
„Упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на
благоустрояване до бл.10 ж.к. „Златен рог”, гр. Ямбол“ в размер на 2300 (две хиляди и
триста) лева без ДДС.
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП /ред. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г./, настоящото решение да
се изпрати до участниците в процедурата, за обособена позиция № 7, в тридневен срок от
издаването му, като при спазване на разпоредбата на чл.24 ал.1 т.2 от ППЗОП /ред. ДВ. бр.17 от
26 Февруари 2019г./ едновременно с изпращането му, да се публикува в Профила на купувача на
електронната страница на община Ямбол, заедно с протоколите от работата на комисията, на
адрес http://yambol.bg/profile/item/260.
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията, в 10- дневен
срок от получаването 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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