
О Б Щ И Н А  А Й Т О С
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№ О П -20- 22 / 29.09.2020 г.

гр. АЙТОС

На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1, във връзка с чл. 109, 
т. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и отразени резултати в Протокол № 1, Протокол № 
2, Протокол № 3 и Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП на комисия, назначена със Заповед № РД- 
08-288 от 12.05.2020 г. на Кмета на община Айтос за извършване на подбор на участниците, 
разглеждане и оценка на офертите и определяне на изпълнител за възлагане на обществена 
поръчка чрез „публично състезание“, с предмет: „Изграждане, реконструкция и 
рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5, УПИ I и в кв. 5а, УПИ I - в гр. 
Айтос“, открита с Решение № ОП-20-5 от 16.03.2020 г. на Кмета на община Айтос, с уникален 
номер в РОП на АОП 00195-2020-0001.

О Б Я В Я В А М :  

I. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Първо място: Участник № 1 „Пътно строителство Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92- 
Ф-374/ 16.04.2020 год., с комплексна оценка 97,92 т.

Второ място: Участник № 4 „ЕИВ“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-446/ 11.05.2020 год., с 
комплексна оценка 86,09 т.

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Участникът „Пътно строителство Бургас“ ЕООД - класиран на първо място.

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

1. Участник № 2 „Инфра експерт“ АД, с оферта вх. № 92-Ф-381/ 22.04.2020 год.
Мотиви за отстраняване:
Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП
Фактическо основание: Участникът е представил техническото предложение, което НЕ 

отговаря на предварително обявените условия, а именно:
1. В представения линеен график от участника липсва/не са предвидени дни за 

неблагоприятни климатични условия. В забележки под графика е записано в т.6, че в 
предложения срок за изпълнение на СМР са предвидени и дни с неблагоприятни климатични
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условия, но не са отразени в графика. Комисията прави обоснован извод, че участникът е 
представил ЛКГ с липсващ компонент. В този смисъл е трайната съдебно практика - Решение 
№ 609/19.08.2016 год. на КЗК.

Комисията констатира, че представеният линеен график не съответства с предварително 
обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 
оферта, от раздел 4. Образци и указания за подготовката им от документацията за участие, а 
именно: „Линеен календарен график за видове работи - по етапност на изпълнението, 
продължителност на дейностите и разпределение на ресурсите. В линейния график да се 
отразят всички дейности - подготвителни, откриване на строителната площадка със съставяне 
на протокол обр. 2а, изпълнение на всички СМР, завършване на строителството със съставяне 
на констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение 
на СМР.

Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил 
Предложение за изпълнение на поръчката, което е в разрез с изискванията на Възложителя 
посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци и указания за 
подготовката им от документацията за участие: *Участник, чиито линеен график не съдържа 
изискуемите компоненти, или някоя от необходими дейности, или показва технологична 
несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична 
последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице 
противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.

Порока, които е допуснат в представения линеен график, в офертата на участника не 
може да бъде саниран по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до промяна в 
техническото предложение. Комисията прави обоснован извод, че офертата на участника, 
„Инфра експерт“ АД не отговаря на изискванията на възложителя за съдържание на офертата.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 
придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия в 
раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от документацията за 
участие.

2. Участник № 3 „Пътстрой Бургас“ ЕООД, с оферта вх. № 92-Ф-382/ 24.04.2020 год.
Мотиви за отстраняване:
Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП
Фактическо основание: Участникът е представил техническото предложение, което НЕ 

отговаря на предварително обявените условия, а именно:
1. След обстоен анализ на представената работна програма комисията констатира, че 

липсва/не е представено описание на ключовите моменти свързани с постигането на целите на 
договора и очакваните резултати. Предвид изложената констатация, членовете на комисията 
правят обоснован извод, че участникът е представил Работна програма, която не съответства на 
изискванията на възложителя за задължително съдържание на същата, тоест не е разработен 
задължителен реквизит. Съгласно предварително обявените изисквания на Възложителя 
посочени в раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от 
документацията за участие, а именно: Работна програма. В тази част от офертата всеки 
участник следва да опише ....необходими за постигане целите на договора и ключови моменти 
свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати.

2. В представения линеен график от участника липсва/не са предвидени дни за 
неблагоприятни климатични условия. Комисията прави обоснован извод, че участникът е 
представил ЛКГ с липсващ компонент. В този смисъл е трайната съдебно практика - Решение 
№ 609/19.08.2016 год. на КЗК.

Комисията констатира, че представеният линеен график не съответства на
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предварително обявените изисквания на Възложителя посочени в т. 3 Съдържание на офертите, 
Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци и указания за подготовката им от документацията за 
участие, а именно: „Линеен календарен график за видове работи - по етапност на изпълнението, 
продължителност на дейностите и разпределение на ресурсите. В линейния график да се 
отразят всички дейности - подготвителни, откриване на строителната площадка със съставяне 
на протокол обр. 2а, изпълнение на всички СМР, завършване на строителството със съставяне 
на констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение

3. В представения линеен график „Демобилизационните дейности“ са след „предаване на 
обекта на Възложителя“, под графика в т. 4, от забележка (подписване на акт 15), т.е. 
представеният график за изпълнение на строителството е за 40 к.дни. Комисията прави 
обоснован извод, че представеният линеен график противоречи на оферирания от участника в 
Образец № 3 срок за изпълнение -  41 к. дни.

Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил 
Предложение за изпълнение на поръчката, което е в разрез с изискванията на Възложителя 
посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци на 
документи, както и указания за подготовката им от документацията за участие: *Участник, 
който не представи което и да е от изискуемите приложения към Техническо предложение или 
те не отговарят на изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация 
или отделните части на техническото предложение не съответстват една на друга, ще бъде 
отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Пороците, които са допуснати в представения линеен график и в представената работна 
програма, в офертата на участника не могат да бъдат санирани по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 
тъй като това би довело до промяна в техническото предложение. Членовете на комисията 
правят обоснован извод, че офертата на участника, „Пътстрой Бургас“ ЕООД не отговаря на 
изискванията на възложителя за съдържание на офертата.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 
придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия в 
раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от документацията за 
участие.

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от неговото издаване на всички 
участници.

Протоколите от дейността на комисията да се публикуват в електроната преписка на 
настоящата обществена поръчка в Профила на купувача, като в същия ден настоящото решение 
за класиране да се изпрати на всички участници.

Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен 
срок от получаването му, съгласно чл. 197, ал.1, т.7 б. „а“ ЗОП.

на СМР.
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