РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
№ 2897/10.10.2018 г.
НА ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
На основание чл. 106, ал. 6 и чл. 7, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 и чл. 108, т. 1 и т. 4 от
ЗОП, и като приемам констатациите и изводите, отразени в подписан от членовете на
Комисията Доклад, изготвен на 09.10.2018 г., предаден ми на същата дата, ведно с
Протоколи, както следва: Протокол № 1 от 11.07.2018 г.; Протокол № 2 започнат на
11.07.2018 г. и завършен на 30.08.2018 г., Протокол № 3 започнат на 03.09.2018 г. и
завършен на 17.09.2018 г. и Протокол № 4 започнат на 26.09.2018 г. и завършен на
09.10.2018 г., подписани от всеки от членовете на комисията, заедно с цялата
документация по обществената поръчка от Комисията, назначена със Заповед №
1879/11.07.2018 г. на Йорданка Ананиева, в качеството й на Заместник-кмет „Култура и
образование“ при Община Бургас, съгласно Заповед № 1779/28.06.2018 г. за заместване
на Заместник-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“ при Община Бургас,
длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 1190/04.05.2016 г. на
Димитър Николов – Кмет на Община Бургас, да разгледа, оцени и класира подадените
оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж
на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на деца с тежки
множествени увреждания и техните семейства по обособени позиции:
ОП 1: „Доставка и монтаж на обзавеждане за Дневен център за подкрепа на
деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І, кв. 1 по
плана на Приморски парк, гр. Бургас“.
ОП 2: „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за Дневен център за
подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в УПИ І,
кв. 1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас.“
ОП 3: „Доставка и монтаж на паркова мебел и съоръжения за кът за отдих в
УПИ I, кв. 1 по плана на Приморски план, гр. Бургас, идентификатор
07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас за нуждите на Дневен център за подкрепа на
деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, открита с мое
Решение № 1336/25.05.2018 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки под
уникален номер № 00797-2018-0020 и публикувано Обявление за поръчка в Официален
вестник на Европейския съюз под № 2018/S 100-227919/29.05.2018 г.,
РЕШИХ:
І. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ на допуснатите до участие дружества в
горепосочената процедура, както следва:
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По Обособена позиция 1:
І-во място: „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД – с комплексна оценка 100 т.
II-ро място: „РИВ КОМЕРС“ ЕООД – с комплексна оценка 77,68 т.
По обособена позиция 2:
І-во място: „БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД – с комплексна оценка 100 т.
II-ро място: „ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ“ ЕООД – с комплексна оценка 66,63 т.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ на цитираната по-горе обществена
поръчка участниците, класирани на първо място, по съответните обособени позиции, а
именно:
По Обособена позиция 1:
„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 107585850, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1000, Район р-н Триадица, ул. „Луи Айер“ № 186, вх. А, ет. 1, ап.
5, адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „Проф. Станчо Ваклинов“ № 6, офис 5,
вдясно от вход А, тел.: 0898/607248, електронен адрес: office@profitrade.bg,
представлявано от Петко Чамов – управител.
По обособена позиция 2:
„БГ ТЕЛЕКОМ“ ЕООД, ЕИК 203773709, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1013, Район р-н Овча Купел, ул. „Боряна“ № 26, ет. 5, ап. 30, адрес за
кореспонденция: гр. Варна 9008, Район р-н Одесос, ул. „Добротица“ № 14Б, тел.:
0877/529352, факс: 052/647254, електронен адрес: info@bgtelekom.net, представлявано
от Виктор Иванов – управител.
ІII. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО
ИМ:
1. Участник № 2 „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД по Обособени
позиции № 1 и № 2, предвид следните мотиви:
Участникът „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД е представил оферта, която
по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП е неподходяща и на
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, се отстранява от участие в процедурата, поради това, че
не е изпълнено условието на Възложителя, посочено в обявлението за обществена
поръчка и в документацията. Мотивите са изложени в Протокол № 2 започнат на
11.07.2018 г. и завършен на 30.08.2018 г., които възприемам напълно.
2. Участник № 3 „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД по Обособена
позиция № 3, предвид следните мотиви:
Участникът „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД е представил оферта, която
по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП е неподходяща и на
основание чл. 107, т. 2, буква „а“, се отстранява от участие в процедурата, поради това,
че същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката. Мотивите са изложени в Протокол № 2 започнат на 11.07.2018 г. и
завършен на 30.08.2018 г., които възприемам напълно.
IV. ПРЕКРАТЯВАМ горепосочената процедура в частта по ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка и монтаж на паркова мебел и съоръжения за кът за
отдих в УПИ I, кв. 1 по плана на Приморски план, гр. Бургас, идентификатор
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07079.618.3.26 по КККР на гр. Бургас за нуждите на Дневен център за подкрепа на
деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“, предвид следните
мотиви:
Единственият участник, подал оферта е отстранен от участие в процедурата, в
частта по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 поради това, че е представил оферта, която по
смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП е неподходяща и на
основание чл. 107, т. 2, буква „а“, се отстранява от участие в процедурата. Подробни
мотиви са изложени в Протокол № 2 започнат на 11.07.2018 г. и завършен на 30.08.2018
г., които възприемам напълно.
V. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящето решение да се изпрати в
тридневен срок до участниците в процедурата.
VI. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от
ППЗОП, настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на
чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
VII. На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от
ППЗОП, протоколите, таблиците, оценителните таблици за всеки участник и докладът
на комисията да се публикуват в профила на купувача на община Бургас на интернет
адрес: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34763 при условията на чл. 42, ал. 5 от
ЗОП.
VIII. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 - 199 от
ЗОП - от всеки заинтересован участник пред Комисията за защита на конкуренцията, в
10-дневен срок от получаването му.

Д-Р ЛОРИС КАРЕКИН МАНУЕЛЯН
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
(Упълномощено лице, съгласно Заповед № 1190/04.05.2016 г.)

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД!
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