ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ № 37А
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779
е-mail: municipality@septemvri.org, http://www.septemvri.org

РЕШЕНИЕ
за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена
поръчка
№3/07.04.2017 г.
На основание чл. 108, т. 1, чл. 109 и чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), съгласно проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публично състезание, открита с Решение №175/13.02.2017 година и обявление, публикувано
в електронната страница на АОП под № 00652-2017-0004 и като приемам констатациите и
изводите, отразени в подписаните от членовете на комисията протоколи: Протокол № 1 от
14.03.2017 г., Протокол №1.1 от 29.03.2017 г., Протокол № 2 от 30.03.2017 г., Протокол № 3
от 06.04.2017 г., предадени ми с Доклад от 06.04.2017 г. от дейността на комисията, назначена
със Заповед № 330/14.03.2017 г. на Кмета на община Септември, за провеждане на процедура
''публично състезание'' за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за
обществените поръчки с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща
улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември,
подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България"
от км 1+480 до км 2+568".
РЕШИХ:
След като се запознах подробно с офертите на участниците, протоколите от
работата на комисията и доклада, установих, че всички действия на комисията са
законосъобразни и в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя,
поради което съм приел нейната работа.
ОБЯВЯВАМ:
Класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка, проведена по реда на ЗОП с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от
съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община
Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул.
"България" от км 1+480 до км 2+568".
Класираните участници:
1. ПЪРВО МЯСТО:
Участник № 3 - „ЕКО ХИДРО-90” ООД с комплексна оценка – 92,79 точки
2. ВТОРО МЯСТО:
Участник № 4 - Обединение „ИНФРАСТРУКТУРА 2017” с комплексна оценка - 78,00 точки

3. ТРЕТО МЯСТО:
Участник № 1 - „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с комплексна оценка – 73,37 точки
4. ЧЕТВЪРТО МЯСТО:
Участник № 5- ОБЕДИНЕНИЕ „АГРОПЪТ” с комплексна оценка – 71,92 точки
5. ПЕТО МЯСТО:
Участник №6 - „ПЪТИЩА” АД с комплексна оценка – 57,71 точки.
6.ШЕСТО МЯСТО:
Участник №2 - „Мегаинвест - холд” ЕООД с комплексна оценка – 55,91 точки.

и
ОПРЕДЕЛЯМ:
I. За изпълнител на обществената поръчка, Участникът класиран на първо място:
„ЕКО ХИДРО-90” ООД.
Участникът е класиран на първо място, тъй като е представил оферта, отговаряща на
условията на възложителя и при прилагане критерий за оценка на офертата е събрал най –
висока комплексна оценка.
ІІ. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:
Участник „ИСА 2000” ЕООД
Мотиви:
Съгласно Протокол № 1/14.03.2017 г. Участник „ИСА 2000” ЕООД е следвало да представи
допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП, с попълнена част IV Критерии за
подбор, раздел Б – Икономическо и финансово състояние, т.2 и 4, както и Годишни
финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. съгласно българските стандарти в срок от 5 работни
дни от получаване на протокола.
Участник „ИСА 2000” ЕООД, гр. София не е представил допълнителни документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация в законоустановения срок.
Съгласно нормативната уредба на чл. 107, т.1 от ЗОП, кандидат или участник, който не
отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в
обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за
участие в преговори, или в документацията, възложителят има право да го отстрани от
процедурата, поради което и на основание горното отстранявам Участник „ИСА 2000”
ЕООД, гр. София от настоящата процедура.
Участник ДЗЗД „Септември 1”
Мотиви:
Съгласно Протокол № 1/14.03.2017 г. Участник ДЗЗД „Септември 1” е следвало да представи
допълнително съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП за всеки от членовете в
обединението /3 бр./, с попълнена част IV: Критерии за подбор, раздел Б – Икономическо и
финансово състояние съгласно задължителните изисквания на Възложителя в настоящата
процедура в срок от 5 работни дни от получаване на протокола.
Участник ДЗЗД „Септември 1” не е представил допълнителни документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация в законоустановения срок.
Съгласно нормативната уредба на чл. 107, т.1 от ЗОП, кандидат или участник, който не
отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в
обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за
участие в преговори, или в документацията, възложителят има право да го отстрани от

процедурата, поради което и на основание горното отстранявам Участник ДЗЗД „Септември
1” от настоящата процедура.

ІІІ. Орган, който отговаря на процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията (КЗК);
Адрес: гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша” №: 18;
Телефон: 02/935-61-13;
Факс: 02/980-73-15;
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg;
Интернет адрес: www.cpc.bg;
Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
ІV. В съответствие с чл. 181, ал. 8 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на
участниците в един и същи ден и да се публикува в профила на купувача.

Марин Рачев.......................... /П/
Кмет на община Септември

*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на личните данни.

