УТВЪРДИЛ!
Заместник Кмет на Община Котел: ............/п.п./*................
/Румен Стоилов/
Възложител,
съгласно Заповед № РД 13 – 410 – 1 / 17.09.2019 г.
Дата: 01.10.2019 г.

ПРОТОКОЛ
от работата на комисията по чл.192, ал.4 от ЗОП
На 04.09.2019г., в 10.30 часа, в Заседателната зала, етаж 1 в административната
сграда на Община Котел в изпълнение на Заповед № РД 13 - 389 / 03.09.2019 г. на Кмета
на Община Котел се събра комисия в състав:
Председател: Детелина Адамова – заместник-кмет
Членове: 1. инж. Яна Гавова – директор УТЕС
2. Добри Николов – главен юрисконсулт
със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти в отговор на
публикувана обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка за
строителство с предмет: „Изграждане на спортни площадки в община Котел по 2
обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 – „Изграждане на
спортна площадка в УПИ V – 2876, кв.115 по плана на гр. Котел, обособена позиция
№ 2 – Изграждане на спортна площадка в УПИ II – 2373, кв.66 по плана на с.
Ябланово, община Котел”.
Комисията започна работата си, след като получи представените оферти и
съставения протокол по чл.48 ал.6 от ППЗОП с данни за подалите оферти, входящи
номера, дата и час на получаване.
Комисията установи, че в срока определен за получаване на оферти – 02.09.2019 г. до
17.00 часа, са постъпили по три оферти за всяка обособена позиция от обществената
поръчка, както следва:
за обособена позиция №1 „ Изграждане на спортна площадка в УПИ V – 2876,
кв.115 по плана на гр. Котел”:
- оферта от „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг с вх.№ 12 - 02 -10/ 02.09.2019 г. –11.25 часа;
- оферта от „ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас с вх.№ 12 – 02 – 11 / 02.09.2019 г. 16.07 часа;
- оферта от ЕТ„ГАБРОВЕЦ - ХАСАН КЯЗЪМОВ”, с.Ябланово с вх.№ 12 – 02 - 12/
02.09.2019 г. – 16.15 часа;
за обособена позиция №2 – „Изграждане на спортна площадка в УПИ II – 2373,
кв.66 по плана на с. Ябланово, община Котел”:
- оферта от „ФЕРИТРАНС” ЕООД , с.Тича с вх.№ 12 – 02 - 9 / 02.09.2019г.-11.18 часа;
- оферта от „НОВ-А СТРОЙ ЕООД , гр.Сливен с вх.№12-02-13 / 02.09.2019г.-16.30 часа;
- оферта от „ЮРОТИЙМ СТРОЙ” ЕООД , гр.София с вх.№12-02-14/02.09.2019г.-16.45
часа;
Преди да пристъпи към отваряне на офертите председателят и членовете на
комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.97, ал.2 от
ППЗОП.
На публичната част от заседанието на комисията не присъстваха участниците или
техни упълномощени представители.
Комисията пристъпи към отваряне на депозираните оферти по реда на тяхното
постъпване.
за обособена позиция №1
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника
„ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи към
нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.

Ценовите предложения на участника „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг са описани в
образец № 9, и които са както следва:
- Обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 85 915,40 (осемдесет и пет
хиляди деветстотин и петнадесет лева и 40 ст.) лева без ДДС, съответно 103
098,48 (сто и три хиляди деветдесет и осем лева и 48 ст. ) лева с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото
предложение на участника „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника
„ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи
към нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.
Ценовите предложения на участника „ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас са описани
в образец № 9, и които са както следва:
- Обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 87 742,09 (осемдесет и
седем хиляди седемстотин четиридесет и два лева и 0.9 ст.) лева без ДДС,
съответно 105 290,51 (сто и пет хиляди двеста и деветдесет лева и 51ст.) лева с
ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото
предложение на участника „ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника ЕТ
„ГАБРОВЕЦ-ХАСАН КЯЗЪМОВ”, с.Ябланово, е запечатана и непрозрачна, комисията
пристъпи към нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.
Ценовите предложения на участника ЕТ„ГАБРОВЕЦ-ХАСАН КЯЗЪМОВ”, с.Ябланово
са описани в образец № 9, и които са както следва:
- Обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 88 720,00 (осемдесет и осем
хиляди седемстотин и двадесет ) лева без ДДС, съответно 106 464,00 (сто и шест
хиляди четиристотин шестдесет и четири) лева с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото предложение
на участника ЕТ „ГАБРОВЕЦ-ХАСАН КЯЗЪМОВ”, с.Ябланово.
за обособена позиция №2
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника
„ФЕРИТРАНС” ЕООД , с.Тича е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи към
нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.
Ценовите предложения на участника „ФЕРИТРАНС” ЕООД , с.Тича са описани в
образец № 9, и които са както следва:
- Обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 81 556,06 (осемдесет и една
хиляди петстотин петдесет и шест лева и 0.6 ст.) лева без ДДС, съответно 97
867,27 (деветдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 27ст. )
лева с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото
предложение на участника „ФЕРИТРАНС” ЕООД , с.Тича.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника „НОВ-А
СТРОЙ” ЕООД , гр.Сливен е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи към нейното
отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.
Ценовите предложения на участника „НОВ-А СТРОЙ” ЕООД , гр.Сливен са описани в
образец № 9, и които са както следва:
- Обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 81 579,71 (осемдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и девет лева и 71 ст.) лева без ДДС, съответно 97
895,65 (деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и пет лева и 65 ст. )
лева с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото
предложение на участника „НОВ-А СТРОЙ” ЕООД , гр.Сливен.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника
„ЮРОТИЙМ СТРОЙ” ЕООД , гр.София е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи
към нейното отваряне и констатира, че съдържа папка с документи.
Ценовите предложения на участника „ЮРОТИЙМ СТРОЙ” ЕООД, гр.София са
описани в образец № 9, и които са както следва:
- Обща цена за изпълнение на обществената поръчка – 81 578,48 (осемдесет и една
хиляди петстотин седемдесет и осем лева и 48 ст.) лева без ДДС, съответно 97

894,18 (деветдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и 18 ст. )
лева с ДДС.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото
предложение на участника „ЮРОТИЙМ СТРОЙ” ЕООД , гр.София.
С извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието
на комисията.
Комисията продължи работата си в закрито заседание и разгледа представените
документи от участника „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг. В заявлението си по образец №1
участникът заявява, че е запознат с документацията за поръчката и посочените в нея
изисквания за изготвяне и представяне на оферта, за изпълнение на обособена позиция
№ 1 и приема да изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия.
Заявява също, че при изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители и не се
позовава на капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за
подбор. Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция №
1, се задължава при подписването на договора да представи документи, издадени от
компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания
за отстраняване и документите за доказване съответствието с критериите за подбор.
Приема да бъде обвързан с всички направени предложения в подадената оферта за
срок до 30.10.2019 г.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП, а с
декларации по „Образец № 6 – 3”, „Образец № 6 – 4” и „Образец № 6 – 5” участникът е
декларирал отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за липса на свързаност между участниците в настоящата
обществена поръчка.
Комисията, след като разгледа представените документи констатира,че участникът
„ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг е представил всички документи изисквани от възложителя.
Представените документи съответстват на предварително обявените условия и
изисквания на възложителя и с тях участникът удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени
от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ЛИСЕЦ” ЕООД,
гр.Омуртаг до разглеждане на техническото му предложение.
Комисията разгледа представените документи от участника „ИНФРА КОНЦЕПТ”
ЕООД, гр.Бургас. В заявлението си по образец №1 участникът заявява, че е запознат с
документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне
на оферта, за изпълнение на обособена позиция № 1 и приема да изпълни всички
задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на
поръчката няма да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица
за доказване съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде
определен за изпълнител на обособена позиция № 1, се задължава при подписването на
договора да представи документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи
липсата на посочените от възложителя основания за отстраняване и документите за
доказване съответствието с критериите за подбор.
Приема да бъде обвързан с всички направени предложения в подадената оферта за
срок до 30.10.2019 г.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП, а с
декларации по „Образец № 6 – 3”, „Образец № 6 – 4” и „Образец № 6 – 5” участникът е
декларирал отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за липса на свързаност между участниците в настоящата
обществена поръчка.

Комисията, след като разгледа представените документи констатира, че участникът
„ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас е представил всички документи изисквани от
възложителя. Представените документи съответстват на предварително обявените
условия и изисквания на възложителя и с тях участникът удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени
от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ИНФРА КОНЦЕПТ”
ЕООД, гр.Бургас до разглеждане на техническото му предложение.
Комисията разгледа представените документи от участника ЕТ„ГАБРОВЕЦ-ХАСАН
КЯЗЪМОВ”,с.Ябланово. В заявлението си по образец №1 участникът заявява, че е
запознат с документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и
представяне на оферта, за изпълнение на обособена позиция № 1 и приема да изпълни
всички задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при
изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители и не се позовава на
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор.
Твърди, че в случай, че бъде определен за изпълнител на обособена позиция № 1, се
задължава при подписването на договора да представи документи, издадени от
компетентни органи, удостоверяващи липсата на посочените от възложителя основания
за отстраняване и документите за доказване съответствието с критериите за подбор.
Приема да бъде обвързан с всички направени предложения в подадената оферта за
срок до 30.10.2019 г.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП, а с
декларации по „Образец № 6 – 3”, „Образец № 6 – 4” и „Образец № 6 – 5” участникът е
декларирал отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за липса на свързаност между участниците в настоящата
обществена поръчка.
Комисията, след като разгледа представените документи констатира,че участникът ЕТ
„ГАБРОВЕЦ - ХАСАН КЯЗЪМОВ”,с.Ябланово, не е представил анализи за единичните
цени на всички СМР от Количествено-стойностната сметка.
С оглед на изложеното и на основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП и Раздел IV.2.6. от
изискванията на възложителя комисията РЕШИ да изисква от участника ЕТ „ГАБРОВЕЦХАСАН КЯЗЪМОВ”, с.Ябланово в срок от 3 (три) работни дни от получаване на
уведомително писмо от комисията да представи анализи за единичните цени на всички
СМР от Количествено -стойностната сметка.
На 11.09.2019 г. в 13.00 часа, в заседателната зала на Община Котел комисията се
събра в същия състав да проведе следващото си заседание.
Комисията разгледа представените документи от участника „ФЕРИТРАНС” ЕООД ,
с.Тича. В заявлението си по образец №1 участникът заявява, че е запознат с
документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне
на оферта, за изпълнение на обособена позиция № 2 и приема да изпълни всички
задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на
поръчката няма да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица
за доказване съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде
определен за изпълнител на обособена позиция № 2, се задължава при подписването на
договора да представи документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи
липсата на посочените от възложителя основания за отстраняване и документите за
доказване съответствието с критериите за подбор.
Приема да бъде обвързан с всички направени предложения в подадената оферта за
срок до 30.10.2019 г.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП, а с
декларации по „Образец № 6 – 3”, „Образец № 6 – 4” и „Образец № 6 – 5” участникът е
декларирал отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за липса на свързаност между участниците в настоящата
обществена поръчка.
Комисията, след като разгледа представените документи констатира,че участникът
„ФЕРИТРАНС” ЕООД , с.Тича е представил всички документи изисквани от възложителя.
Представените документи съответстват на предварително обявените условия и
изисквания на възложителя и с тях участникът удостоверява, че отговаря на
изискванията за лично състояние и съответствието си с критериите за подбор, поставени
от възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ФЕРИТРАНС” ЕООД
, с.Тича до разглеждане на техническото му предложение.
Комисията разгледа представените документи от участника „НОВ-А СТРОЙ” ЕООД ,
гр.Сливен. В заявлението си по образец №1 участникът заявява, че е запознат с
документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне
на оферта, за изпълнение на обособена позиция № 2 и приема да изпълни всички
задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на
поръчката няма да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица
за доказване съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде
определен за изпълнител на обособена позиция № 2, се задължава при подписването на
договора да представи документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи
липсата на посочените от възложителя основания за отстраняване и документите за
доказване съответствието с критериите за подбор.
Приема да бъде обвързан с всички направени предложения в подадената оферта за
срок до 30.10.2019 г.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП, а с
декларации по „Образец № 6 – 3”, „Образец № 6 – 4” и „Образец № 6 – 5” участникът е
декларирал отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за липса на свързаност между участниците в настоящата
обществена поръчка.
Комисията, след като разгледа представените документи в офертата констатира,че в
документа по „Образец №7” - „Информация във връзка с поставените критерии за
подбор” липсва информация за реализирания за последните три финансово приключили
години общ оборот в сферата,попадаща в обхвата на поръчката от представляваното
търговско дружество, както и липсва информация за датата на която дружеството е
учредено. За техническия ръководител г-н Веселин Василев липсва информация за
годините професионален опит по специалността, и в какви правоотношения е с
търговското дружество. Не са представени и анализи за единичните цени на всички СМР
от Количествено-стойностната сметка.
С оглед на изложеното и на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП и Раздел IV.2.6. от
изискванията на възложителя комисията РЕШИ да изисква от участника „НОВ-А СТРОЙ”
ЕООД, гр.Сливен в срок от три работни дни от получаване на уведомително писмо да
попълни документа по „Образец №7” - „Информация във връзка с поставените критерии
за подбор” съгласно изискванията на възложителя и представи същия документ, както и
да представи анализи за единичните цени на всички СМР от Количествено - стойностната
сметка.
Комисията разгледа представените документи от участника „ЮРОТИЙМ СТРОЙ”
ЕООД , гр.София. В заявлението си по образец №1 участникът заявява, че е запознат с
документацията за поръчката и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне
на оферта, за изпълнение на обособена позиция № 2 и приема да изпълни всички
задължения, произтичащи от обявените условия. Заявява също, че при изпълнение на
поръчката няма да ползва подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица
за доказване съответствието си с критериите за подбор. Твърди, че в случай, че бъде
определен за изпълнител на обособена позиция № 2, се задължава при подписването на

договора да представи документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи
липсата на посочените от възложителя основания за отстраняване и документите за
доказване съответствието с критериите за подбор.
Приема да бъде обвързан с всички направени предложения в подадената оферта за
срок до 30.10.2019 г.
С декларации по „Образец № 6 – 1” и „Образец № 6 – 2” участникът е декларирал
липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,6 и 7 от ЗОП, а с
декларации по „Образец № 6 – 3”, „Образец № 6 – 4” и „Образец № 6 – 5” участникът е
декларирал отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по
чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и за липса на свързаност между участниците в настоящата
обществена поръчка.
Комисията, след като разгледа представените документи в офертата констатира,че в
документа по „Образец №7” - „Информация във връзка с поставените критерии за
подбор” липсва информация за реализирания за последните три финансово приключили
години общ оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката от представляваното
търговско дружество, както и липсва информация за датата на която дружеството е
учредено. Не са представени и анализи за единичните цени на всички СМР от
Количествено - стойностната сметка.
С оглед на изложеното и на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП и Раздел IV.2.6. от
изискванията на възложителя комисията РЕШИ да изисква от участника „ЮРОТИЙМ
СТРОЙ” ЕООД, гр.София в срок от три работни дни от получаване на уведомително
писмо да попълни документа по „Образец №7” - „Информация във връзка с поставените
критерии за подбор” съгласно изискванията на възложителя и да го представи, както и да
представи анализи за единичните цени на всички СМР от Количествено - стойностната
сметка.
На 30.09.2019 г. в 14.00 часа, в заседателната зала на Община Котел комисията се
събра в същия състав да проведе следващото си заседание. В отговор на уведомително
писмо с изх. № 30 – 00 – 262 / 12.09.2019 г. на комисията до участника ЕТ „ГАБРОВЕЦХАСАН КЯЗЪМОВ”, с.Ябланово в срок от 3 (три) работни дни от получаване на
горепосоченото писмо да представи анализи за единичните цени на всички СМР от
Количествено -стойностната сметка не са постъпвали изискваните документи. Участникът
е получил уведомителното писмо от комисията на 19.09.2019 г. видно от обратната
разписка, с която е изпратено същото писмо и срокът за представяне на посочените
документи е изтекъл на 25.09.2019 г. В предвид гореизложеното и на основание Раздел
IV., 2.10., б. „д” от изискванията на възложителя комисията РЕШИ: не допуска до по
нататъшно разглеждане офертата на участника ЕТ „ГАБРОВЕЦ-ХАСАН КЯЗЪМОВ”,
с.Ябланово.
В отговор на уведомително писмо с изх. № 30 – 00 – 261 / 12.09.2019 г. на комисията до
участника „НОВ-А СТРОЙ” ЕООД, гр.Сливен в срок от 3 (три) работни дни от получаване на
горепосоченото писмо да попълни документа по „Образец № 7” – „Информация във връзка с
поставените критерии за подбор” съгласно изискванията на възложителя и представи същия
документ, както и да представи анализи за единичните цени на всички СМР от Количествено –
стойностната сметка не са постъпвали изискваните документи. Участникът е получил
уведомителното писмо на 13.09.2019 г. видно от обратната разписка, с която е изпратено същото
писмо и срокът за представяне на посочените документи е изтекъл на 18.09.2019г. В предвид
гореизложеното и на основание Раздел IV., 2.10., б. „д” от изискванията на възложителя комисията
РЕШИ: не допуска до по нататъшно разглеждане офертата на участника „НОВ-А СТРОЙ” ЕООД,
гр.Сливен.
В отговор на уведомително писмо изх. № 30 – 00 – 263 / 12.09.2019 г. на комисията до
участника „ЮРОТИЙМ СТРОЙ” ЕООД, гр.София в срок от 3 (три) работни дни от получаване на
горепосоченото писмо да попълни документа по „Образец № 7” – „Информация във връзка с
поставените критерии за подбор” съгласно изискванията на възложителя и представи същия
документ, както и да представи анализи за единичните цени на всички СМР от Количествено –
стойностната сметка не са постъпвали изискваните документи. Участникът е получил
уведомителното писмо от комисията на 13.09.2019 г. видно от обратната разписка, с която е

изпратено същото писмо и срокът за представяне на посочените документи е изтекъл на
18.09.2019г. В предвид гореизложеното и на основание Раздел IV., 2.10., б. „д” от изискванията на
възложителя комисията РЕШИ: не допуска до по нататъшно разглеждане офертата на участника
„ЮРОТИЙМ СТРОЙ” ЕООД, гр.София.

Комисията продължи работата си с разглеждане на техническите предложения на
участниците.
Комисията разгледа техническото предложение по „Образец № 8” на участника
„ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг.
В техническото предложение участникът заявява, че е в състояние да изпълни
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя и че неговата оферта не съдържа варианти за изпълнение.
Предлага да изпълни обекта, предмет на обособена позиция № 1 за срок от 40
(четиридесет) календарни дни, считано от деня следващ получаването на
възлагателното писмо на възложителя от изпълнителя до подписване на приемателен
протокол за приемане на действително изпълнени СМР.
Предлага гаранционен срок за всички видове СМР изпълнени на спортната площадка
– 5 години. Заявява също, че ще спазва всички валидни в страната технически норми и
стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на обособената
позиция, както и че е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички
клаузи и условия в него без възражения.
Техническото предложение на участника „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг отговаря на
изискванията на Възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг.
Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от възложителя
видове СМР в количествено – стойностната сметка включват всички разходи, начисления,
операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния
вид СМР до окончантелното му завършване, включително за труд, материали,
механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни дейности, транспорт на
машините, временна организация на движението, извънреден труд, както и други
подобни, но неупоменати по – горе.
Участникът „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг предлага следните ценообразуващи
елементи за остойностяване на непредвидени видове СМР, ако възникнат такива и се
вземе решение за тяхното изпълнение:
а/ часова ставка - 4,50 лв.
б/ допълнителни разходи върху труд – 100 %
в/ допълнителни разходи върху механизация – 30 %
г/ доставно – складови разходи – 10 %
д/ печалба – 10 %
е/ цени на основните материали - по фактури.
ж/ разход време, на материали и механизация - по СЕК и УСН.
Комисията констатира, че към ценовото предложение са приложени: количествено стойностна сметка по „Образец № 9 - 1” в оригинал и анализи на единичните офертни
цени, съответстващи на позициите в количествено – стойностната сметка в оригинал.
Ценовото предложение на участника е в рамките на прогнозната стойност на
обособената позиция от поръчката, посочена в публикуваната обява и документите към
нея. Ценовото предложение на участника „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг отговаря на
изискванията на възложителя.
Комисията провери ценовата оферта на участника „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг за
аритметични грешки, но такива не бяха открити.
Комисията разгледа техническото предложение по „Образец № 8” на участника
„ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас.

В техническото предложение участникът заявява, че е в състояние да изпълни
качествено предмета на обособена позиция № 1 от поръчката в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя и че неговата оферта не съдържа варианти за изпълнение.
Предлага да изпълни обекта, предмет на обособена позиция № 1 за срок от 30
(тридесет) календарни дни, считано от деня следващ получаването на възлагателното
писмо на възложителя от изпълнителя до подписване на приемателен протокол за
приемане на действително изпълнени СМР.
Предлага гаранционен срок за всички видове СМР изпълнени на спортната площадка
– 5 години. Заявява също, че ще спазва всички валидни в страната технически норми и
стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на обособената
позиция, както и че е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички
клаузи и условия в него без възражения.
Техническото предложение на участника „ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас.
отговаря на изискванията на Възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД,
гр.Бургас.
Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от възложителя
видове СМР в количествено – стойностната сметка включват всички разходи, начисления,
операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния
вид СМР до окончантелното му завършване, включително за труд, материали,
механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни дейности, транспорт на
машините, временна организация на движението, извънреден труд, както и други
подобни, но неупоменати по – горе.
Участникът „ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас предлага следните ценообразуващи
елементи за остойностяване на непредвидени видове СМР, ако възникнат такива и се
вземе решение за тяхното изпълнение:
а/ часова ставка - 4,50 лв.
б/ допълнителни разходи върху труд – 90 %
в/ допълнителни разходи върху механизация – 30 %
г/ доставно – складови разходи – 10 %
д/ печалба – 10 %
е/ цени на основните материали - по фактури.
ж/ разход време, на материали и механизация - по вътрешно – фирмени норми.
Комисията констатира, че към ценовото предложение са приложени: количествено стойностна сметка по „Образец № 9 - 1” в оригинал и анализи на единичните офертни
цени, съответстващи на позициите в количествено – стойностната сметка в оригинал.
Ценовото предложение на участника „ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас е в
рамките на прогнозната стойност на обособената позиция от поръчката, посочена в
публикуваната обява и документите към нея. Ценовото предложение на участника
отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията провери ценовата оферта на участника „ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД,
гр.Бургас за аритметични грешки, но такива не бяха открити.
Тъй като комисията взе решение да не допусне до по – нататъшно разглеждане офертата на
участника ЕТ „ГАБРОВЕЦ-ХАСАН КЯЗЪМОВ”, с.Ябланово, не може да извърши проверка на
наличие на основания по чл.72, ал.1 от ЗОП за обособена позиция № 1 - „ Изграждане на спортна
площадка в УПИ V – 2876, кв.115 по плана на гр. Котел”.
Икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане най –
ниска цена.

В предвид гореизложеното комисията направи следното класиране по обособена
позиция № 1 „Изграждане на спортна площадка в УПИ V – 2876, кв.115 по плана на гр.
Котел:
1. „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг - 103 098,48 лв. с ДДС
2. „ИНФРА КОНЦЕПТ” ЕООД, гр.Бургас - 105 290,51 лв. с ДДС

Комисията разгледа техническото предложение по „Образец № 8” на участника
„ФЕРИТРАНС” ЕООД , с.Тича
В техническото предложение участникът заявява, че е в състояние да изпълни
качествено предмета на обособена позиция № 2 от поръчката в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя и че неговата оферта не съдържа варианти за изпълнение.
Предлага да изпълни обекта, предмет на обособена позиция № 2 за срок от 40
(четиридесет) календарни дни, считано от деня следващ получаването на
възлагателното писмо на възложителя от изпълнителя до подписване на приемателен
протокол за приемане на действително изпълнени СМР.
Предлага гаранционен срок за всички видове СМР изпълнени на спортната площадка
– 5 години. Заявява също, че ще спазва всички валидни в страната технически норми и
стандарти, които се отнасят до изпълнението на обекта, предмет на обособената
позиция, както и че е запознат със съдържанието на проекта на договора и приема всички
клаузи и условия в него без възражения.
Техническото предложение на участника „ФЕРИТРАНС” ЕООД , с.Тича отговаря на
изискванията на Възложителя.
Комисията разгледа ценовото предложение на участника „ФЕРИТРАНС” ЕООД, с.Тича
Участникът заявява, че предложените от него цени за посочените от възложителя
видове СМР в количествено – стойностната сметка включват всички разходи, начисления,
операции, които технологично са необходими за качествено изпълнение на конкретния
вид СМР до окончантелното му завършване, включително за труд, материали,
механизация, допълнителни разходи върху тях, за подготвителни дейности, транспорт на
машините, временна организация на движението, извънреден труд, както и други
подобни, но неупоменати по – горе.
Участникът „ФЕРИТРАНС” ЕООД, с.Тича предлага следните ценообразуващи
елементи за остойностяване на непредвидени видове СМР, ако възникнат такива и се
вземе решение за тяхното изпълнение:
а/ часова ставка - 4,50 лв.
б/ допълнителни разходи върху труд – 100 %
в/ допълнителни разходи върху механизация – 30 %
г/ доставно – складови разходи – 10 %
д/ печалба – 10 %
е/ цени на основните материали - по фактури.
ж/ разход време, на материали и механизация - по СЕК, УСН и Билдинг Мениджър –
програма.
Комисията констатира, че към ценовото предложение са приложени: количествено стойностна сметка по „Образец № 9 - 2” в оригинал и анализи на единичните офертни
цени, съответстващи на позициите в количествено – стойностната сметка в оригинал.
Ценовото предложение на участника „ФЕРИТРАНС” ЕООД, с.Тича е в рамките на
прогнозната стойност на обособената позиция от поръчката, посочена в публикуваната
обява и документите към нея. Ценовото предложение на участника отговаря на
изискванията на възложителя.
Комисията провери ценовата оферта на участника „ФЕРИТРАНС” ЕООД, с.Тича за
аритметични грешки, но такива не бяха открити.
Тъй като комисията взе решение да не допусне до по – нататъшно разглеждане офертите на
участниците „НОВ-А СТРОЙ ЕООД , гр.Сливен и „ЮРОТИЙМ СТРОЙ” ЕООД , гр.София не може
да извърши проверка на наличие на основания по чл.72, ал.1 от ЗОП за обособена позиция № 2 „Изграждане на спортна площадка в УПИ II – 2373, кв.66 по плана на с. Ябланово, община Котел”,
както и да определи най ниска цена за изпълнение на обособената позиция.
Офертата на участника „ФЕРИТРАНС” ЕООД, с.Тича отговаря на изискванията на
възложителя като цяло.

В предвид гореизложеното комисията направи следното класиране по обособена
позиция № 2 „Изграждане на спортна площадка в УПИ II – 2373, кв.66 по плана на с.
Ябланово, община Котел” :
1. „ФЕРИТРАНС” ЕООД, село.Тича, община Котел - 97 867,27 лв. с ДДС.

В предвид гореизложеното, комисията предлага на заместник кмета на Община Котел
– Румен Стоилов в 30 – дневен срок от датата на утвърждаване на протокола да сключи
договор за изпълнение на обществената поръчка за строителство с предмет:
„Изграждане на спортни площадки в община Котел по 2 обособени позиции”, както
следва: обособена позиция № 1 – „ Изграждане на спортна площадка в УПИ V – 2876,
кв.115 по плана на гр. Котел, обособена позиция № 2 – „Изграждане на спортна
площадка в УПИ II – 2373, кв.66 по плана на с. Ябланово, община Котел” с участниците
класирани на първо място : по обособена позиция № 1 - „ЛИСЕЦ” ЕООД, гр.Омуртаг и по
обособена позиция № 2 - „ФЕРИТРАНС” ЕООД, село.Тича, община Котел.
Комисията ще приключи своята работа с утвърждаване на протокола, отразяващ
работата й. Цялата документация за ОП с предмет: „Изграждане на спортни площадки в
община Котел по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция № 1 – „
Изграждане на спортна площадка в УПИ V – 2876, кв.115 по плана на гр. Котел,
обособена позиция № 2 – „Изграждане на спортна площадка в УПИ II – 2373, кв.66 по
плана на с. Ябланово, община Котел”, включително всички документи, изготвени в хода
на работа на комисията ще бъдат предадени на възложителя, което ще бъде
удостоверено с разписка, подписана от възложителя.
Дата и час на приключване на протокола: 30.09.2019 г. в 16.30 часа.

Председател: Детелина Адамова – заместник-кмет………/п./*……….
Членове: 1. инж. Яна Гавова – директор УТЕС ………/п./*……………
2. Добри Николов – главен юрисконсулт………/п./*…………

*Заличена информация
на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка със ЗЗЛД

