ОБЩИНА ТРЪН
2460 гр. Трън, пл. “Владо Тричков” 1, тел. 07731 / 9616; факс 07778 7315
obshtina_tran@mail.bg, www.tran.bg

РЕШЕНИЕ
№ РД-05-355/27.06.2016 г.
за класиране на участниците и определяне на
изпълнител на обществена поръчка
Подписаният по-долу Станислав Николов Кмет на община Трън, с адрес гр.Трън, пл.
„Владо Тричков” №1, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
обществените поръчки (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка) и като
приемам констатациите и изводите отразени в подписани от членовете на комисията Протоколи
/Протокол № 1 започнат на 12.05.2016г. и завършен на 25.05.2016г., Протокол № 2 от
03.06.2016г. и Протокол № 3 започнат на 10.06.2016г. и завършен на 20.06.2016г./ от дейността
на комисията назначена със Заповед № РД-05-273/12.05.2016г. на Кмета на община Трън за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за
обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на услуги за подготовка, управление и отчитане
на проекти на община Трън по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на “Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020г.”: със следните обособени позиции: Обособена позиция 1:
“Изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Трън за кандидатстване с
проектните предложения: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167
/II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173
/IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община
Трън“” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”. Обособена позиция 2:
“Предоставяне на Консултантски услуги при управлението и отчитането на проекти:
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци, PER3167 /II-63, ТрънСтрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/
Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън“ по
„Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”открита с Решение № РД-05-218 от
11.04.2016г.на Кмета на община Трън за откриване на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с горепосочения предмет и публикувано обявление в регистъра на агенцията
по обществените поръчки под № 00147-2016-0005.

РЕШИХ:
След като се запознах подробно с офертите на участниците и протоколите от работата на
комисията и установих, че всички действия на комисията са законосъобразни и в съответствие с
изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, поради което съм приела нейната работа.

ОБЯВЯВАМ:
Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за оценка „икономически
най-изгодна оферта” в следния ред:
I. Класираните участници:
1. Класирани участници по обособена позиция №1:
1-во място - Участник № 3 – „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ” ЕООД, град
София - 78.90 точки
2-во място - „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД, град София – 60 точки.
и
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №1, участника
класиран на първо място:
„КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ” ЕООД, град София.
Участникът е класиран на първо място тъй като е представил оферта, отговаряща на
условията на възложителя и при прилагане на методиката за комплексна оценка на офертите е
събрал най-голям брой точки.
2. Класирани участници по обособена позиция №2:
1-во място - Участник № 3 – „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ” ЕООД, град
София - 89.90 точки
2-во място - „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД, град София – 60 точки.
и
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция №2, участника
класиран на първо място:
„КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ” ЕООД, град София.
Участникът е класиран на първо място тъй като е представил оферта, отговаряща на
условията на възложителя и при прилагане на методиката за комплексна оценка на офертите е
събрал най-голям брой точки.
II. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване – съгласно чл.73, ал.2 от
ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка):
По обособена позиция №1
Участник № 1 – „ФИН – СПРЕД“ ЕООД, град София.
Мотиви:
Комисията при оценяване на технически предложения е установила, че участника в
техническото си предложение в представеният график за изпълнение на поръчката е предвидил
да изпълни поръчката за тридесет и два дни от датата на сключване на договора за изпълнение. В
изискванията си към участниците по обособена позиция №1 възложителят е поставил следното

условия, относно срока за изпълнение на поръчката: „Срок за изпълнение на поръчката е както
следва: За Обособена позиция 1: Изготвянето на Заявление за подпомагане ще се извърши след,
датата на подписване на договора за Обособена позиция 1 и получено при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
Възлагателно писмо за стартиране изпълнението на съответната дейност. Крайният срок за
изпълнение на възложената работа по съответната дейност е до 30 (тридесет) календарни дни,
считано от датата на получено при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Възлагателно писмо, но не по - късно от 2
(два) календарни дни предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка
М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на
енергия" по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.", съгласно официално
публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане,
публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони
2014-2020г.". Горното изискване е пресъздадено и в обявлението за изпълнение на поръчката. В
Приложение Б за обособена позиция №1 в т.4 Информация за краен срок за изпълнение на
поръчката е записано – 30 дни от датата на сключване на договора. В тази връзка, Участникът е
представил график, като е предвидил по – голям срок за изпълнение от определения от
Възложителя.
С оглед изложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3, във връзка с чл.69а, ал.2, т.1 от
ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка) и указанията за
подготовка на офертата и обявлението за изпълнение на поръчката отстранявам от участие
в процедурата Участник № 1 – „ФИН – СПРЕД“ ЕООД, град София, тъй като е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.
По обособена позиция №2
Участник № 1 – „ФИН – СПРЕД“ ЕООД, град София.
Мотиви:
На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата обществена
поръчка), комисията е изискала от участника представяне в срок от три работни дни на подробна
писмена обосновка за начина на образуване на предложението му по показателя предлагана цена,
тъй като е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните
предложения в останалите оферти.
Участник № 1 – „ФИН – СПРЕД“ ЕООД, град София, град София е получил писмо с
искане за предоставяне на писмена обосновка на 13.06.2016г. Срока за предоставяне на
писмена обосновка е изтекъл в края на работният ден на 16.06.2016г. До датата на
приключване на работа на комисията не е представена писмена обосновка от участника.
С оглед на факта, че до изтичането на даденият от комисията за представяне на
писмена обосновка срок Участник № 1 – „ФИН – СПРЕД“ ЕООД, град София не е
представил същата и на основание чл. 70, ал. 3, предложение първо от ЗОП (отм., но
приложим спрямо настоящата обществена поръчка), отстранявам Участник № 1 – „ФИН –
СПРЕД“ ЕООД, град София от участие в процедурата.
III. Подробни мотиви за разглеждането, оценяването и класирането на офертите са
изложени в Протоколи /Протокол № 1 започнат на 12.05.2016г. и завършен на 25.05.2016г.,
Протокол № 2 от 03.06.2016г. и Протокол № 3 започнат на 10.06.2016г. и завършен на
20.06.2016г./ изготвени и подписани от комисията. Решенията в посочените протоколи са взети с
единодушие от членовете на комисията.
IV. На основание чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата
обществена поръчка), настоящото решение в тридневен срок от издаване му да се да се
публикува в профила на купувача, заедно с протоколите на комисията при условията на чл. 22б,

ал. 3 (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка) и да се изпрати на
участниците в същия ден.
V. Гаранциите за участие в процедурата да бъдат освободени при условията и по реда на чл.
61 и 62 от Закона за обществените поръчки (отм., но приложим спрямо настоящата обществена
поръчка).
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на
конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша” 18, телефон: 02/935-61-13, електронна поща:
cpcadmin@cpc.bg.
На основание чл. 120, ал. 5, т. 4 от Закона за обществените поръчки (отм., но приложим
спрямо настоящата обществена поръчка), жалбата може да бъде подадена в 10-дневен срок от
получаване на настоящото решение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...............П...................
КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН
/СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ/

