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РЕШЕНИЕ
за класиране на участниците н определяне на изпълнитед
на обществената поръчка

На основание чл.106, ал.б от ЗОП, протокол Ns 1 с рег. Nц
761/01.03.2017г.; протокол Ns 2 с рег. Ns 998/22.03.2017 г., протокол Ns 3 с рег.
Ns 1114/31.03.2017 г. на комисията назначена със заповед Ns ОС-21/24.01.2017г.
на началника на ВВМУ за разглеждане, оценка и класиране на предложенията
за участие в обществена поръчка с предмет: "Строителио - ремонтни и

монтажии дейности по обособени позиции", открита със заповед Ns ОС386/20.12.2016г. на началника на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров", обявление Ns
763842/21.12.2016г. и решение N9763807/21. 12.2016т.
,
ОБЯВЯВАМ:
I. Като възприемам мотивите на комисията за разглеждане, оценка и
класиране на предложенията за участие в обществена поръчка с предмет:

"Строктелно - ремонтни и монтажьи

девности по обособекк

познцнн" , какТ0 слеДВа :
ОБОСОБЕНА ПО3ИДЯЯ 1

„Реконструкция

на съществуваща отоплителна

инсталация на

курсантски корпус, студентско общежитие и спортен комплекс, находящ се
на територията на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

ОБОСОБЕНА ПОЗИДЯЯ 2
„Строителен надзор и инвеститорски контрол на сгроитепните обекти по
позиция 1"
СЛЕДНОТО IСЛАСНРАЯЕ :
IIОЗИЦИЯ 1- „Екwп 5" ООД
ПОЗИЦИЯ 2 - ,,Глобал консулт 07" ООД
II. Определям за изпълнители класираните на първо място кандидати по

сьответняте позиции.
Мотивн :

Критерият за оценка на офертите е най - ниска предложена цена и
определените за изт,лнители фирмн са предложили най-ниска цена за
позиция.
Iц. Отстранени в процедурата участннци и оферти. Мотнви.
➢

„Мик Билд Русе" ЕООД - на осиование чл.107, т.1 от ЗОП -

наличието на ценова оферта извън запечатания непрозрачен плик е в
нарушение на условне, посочено в раздел VI, т. 2.9.от Документацията за

участие.
В папката с документацията е констатирано и напичието на диск,
сьдържащ количественo-стойностни сметки и ценовите параметри на
предложението ;
➢

„Клас Бойчев" ЕООД - на основание чл.54, ал.1, т.5, б."6" от ЗОП

-не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
➢

„СС - Консулт" ЕООД - на основание чл.54, ал.1, т.5, 6."б" от ЗОП

- не е предоставнл изискваща се информацня, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор;
➢
„Булпро ЕООД - на основание чл.54, ал.1, т .5, 6: `б" от ЗОП- не е
предоставил изискваща се информация , свързана с удостоверяване липсата ьа
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
➢

„СП-Енергоремовтстрой" ЕООД- на основание чл.107, т.1 от

ЗОП - техническото предложение е непълно, техническото преддожение на
кандидата не отговаря на условията дадени от възложителя за подготовка на
офертата в раздел VI, т.2.7., б. „б" от Документацията за участие.

Липсва информация как и по какъв начин кандидата ще изпълни
строителните работи не е описана последователността на извършваинте СМР.
Не е представена и информация за дейностите по съответните етапи на СМР,
както се изисква от възложителя .

В техническото предложение кандидата декларира, че ще изпълии
дейностите в техническата спецификация, в сроковете по приложения график.
Самата техническа спецификация се сьсгои от две части : първа, свързана с
фактическото положение и изпълнението на проекта u втора част, състояща се
в указавия, препоръки и общи изисквания за изпълнение на проекта. Макар и в

техническото предложение да е декларирал, че ще изпълни дейностите от
техническаrа спецификация, липсва информация как ще бъдат изпълнени
общите изисквания, указания и препоръки дадени от възложителя. Липсаrа на
информация за втората част от техническата спецификация прави техническото

предложение непълно.
IV. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване :
Комисия за защита на конкуренцията, с адрес: гр. София, бул.
"Витоша"Ns 18.
Срок за подаване на жалби -10 дни, от получаване на Решението за избор

на изпълнител.
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3
дневен срок до всички участници.
На основание чл.43, от ЗОП настоящото Решение, заедно с протоколите

от работата на комисията да се публикуват в същия ден с изпращането на
решението до участниците в профила на купувача на ВВМУ. Електронната
преписка в профила на купувача - http://pp.naval-acad.bg/?page_id=1677.
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