
ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

e-mail: mt_kmet@mail.bg 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 456 / 08.10.2015г. 
 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка  

  

 

 На основание чл.73 във връзка с чл. 83, ал. 2 от ЗОП и отразени резултати в 

протокол от 08.10.2015г. на комисия, назначена със Заповед № 371/28.08.2015г. за 

провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка открита с 

Решение № 311/30.11.2015г. с предмет „Ремонт на детска градина и медицински 

център в с. Звездец, Община Малко Търново “ по 2 /две/ обособени позиции“: 

 1. Обособена позиция №1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община 

Малко Търново. 

 2. Обособена позиция № 2: „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община 

Малко Търново“ 
 

                                                  О Б Я В Я В А М: 

 

 І. Класираните участниците, както следва: 

- За Обособена позиция №1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община 

Малко Търново”: 

1 място - „СТОЯНОВ-06“ ЕООД с ЕИК 148011114 с адрес: гр. Варна, ул. Ивац 

№ 3 с комплексна оценка  = 100 т. 
2 място - „ХИДРОСТРОЙ“ АД с ЕИК 103029862 с адрес: гр София, бул. Евлоги 

и Христо Георгиеви № 117 с комплексна оценка = 79,6 т. 

 

- За Обособена позиция № 2: „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община Малко 

Търново“ 

1 място - „СТОЯНОВ-06“ ЕООД с ЕИК 148011114 с адрес: гр. Варна, ул. Ивац 

№ 3  с комплексна оценка = 100 т. 
2 място - „ХИДРОСТРОЙ“ АД с ЕИК 103029862 с адрес: гр София, бул. Евлоги 

и Христо Георгиеви № 117 с комплексна оценка = 78.4 т. 

 

 ІІ. Участника, класиран на първо място за изпълнител на Обособена позиция 

№1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община Малко Търново” 

  

„СТОЯНОВ-06“ ЕООД 

с ЕИК 148011114 с адрес: гр. Варна, ул. Ивац № 3 

 

IІІ. Участника, класиран на първо място за изпълнител на Обособена позиция 

№ 2: „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община Малко Търново“ 

 

„СТОЯНОВ-06“ ЕООД 

с ЕИК 148011114 с адрес: гр. Варна, ул. Ивац № 3 



 

 

ІV. Отстранените участници 

 

„МИЛ СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 203530641 с адрес: гр. Бургас, ул. 

Гладстон № 15, ет. 2 с подадена оферта: вх. № 70 – 00 - 299 от дата 27.08.2015г. – 

15:48ч. за „Обособена позиция №1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, 

Община Малко Търново“ 

 

 

Мотиви за отстраняване на участника: 

 

С протокол № 1 / 31.08.2015г. от дейността на комисия, същата е направила 

констатация, че  липсват копия от документи, удостоверяващи образованието, 

професионалната квалификация и опита на екипа за изпълнение на поръчката 

(инженерно – техническия персонал), както и обстоятелството, че са назначени на трудов 

договор.  

 

Във връзка с това и на основание чл. 68 ал. 8 и ал. 9 ЗОП комисията е изискала от 

участника „МИЛ СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД да представи в срок от 5 работни дни от 

получаване на протокола следните липсващи документи: копия от документи, 

удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на екипа 

за изпълнение на поръчката (инженерно – техническия персонал), както и 

обстоятелството, че са назначени на трудов договор.  

Същият (протокол) е бил обявен в официалния сайт на Възложителя и изпратен на 

участниците в деня на съставянето му.  

 

Видно от получените обратни разписки участника „МИЛ СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ 

ООД го е получил на 08.09.2015г., от следващия ден започва да тече указания законов 

срок от 5 работни дни.  

До 15.09.2015г. до 17:00 ч. в деловодството на Възложителя не са получени 

изискуемите документи.  

В тази връзка комисията правилно е счела, че срокът е изтекъл и правото на 

участника да представи допълнително поисканите му документи е преклудирано.  

 

Предвид гореизложеното комисията е установила, че документите в плик № 1 

„ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ в Оферта № 70 – 00 - 299 от дата 27.08.2015г. – 15:48ч., 

подадена от „МИЛ СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД за Обособена позиция № 1: „Основен 

ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община Малко Търново“ НЕ ОТГОВАРЯТ НА 

ИЗИСКВАНИЯТА в т. 15 на част 3. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ относно 

подготовката на офертата, а именно: „Списък на лицата, които участникът ще осигури 

за изпълнение на поръчката – Приложение № 10, придружен с автобиографии на 

лицата (Приложение №12), заедно с копия от документи, удостоверяващи 

образованието, професионалната квалификация и опита им, както и 

обстоятелството, че са назначени на трудов договор“ 

 

Поради, което на основание чл. 69 ал. 1 т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 68 ал. 10 

изр. последно от ЗОП, комисията е предожила за отстраняване участника „МИЛ 

СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД и не е разгледала документите в ПЛИК № 2, както и не 

допуснала същия до по-нататъшно участие. 
 

 

 



 

 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование:  Комисията за защита на конкуренцията 

Адрес: Р. България, гр. София п.к. 1000, бул. Витоша №18 

Тел.: 02 935 61 13 

Факс: 02 980 73 15 

Електронна поща: zop@cpc.bg 

Интернет адрес:  http://www.cpc.bg 

 

Срок за подаване на жалби: 10-дневен срок от получаване на настоящото 

решение, съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП 

 На основание чл.73, ал.3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен 

срок до всички участници. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:________/П/___________  

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА 

вр.и.д. КМЕТ НА  

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

Заповед № ЗК – 424/18.09.2015г. на основание            

Решение № 584/18.09.2015г. 

http://www.cpc.bg/

