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Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД- 05- /..№:!?£.-.2016 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 
1 и ал. 3 от ЗОП и като взех предвид утвърдените от мен Протокол № 1 от 03.05.2016г., 
Протокол № 2 от 11.05.2016г., Протокол № 3 от 20.05.2016г., Протокол № 4 от 
08.06.2016г., , отразяващи работата на Комисията, назначена със Заповед № РД-05-
158/15.04.2016г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане 
на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Основен и текущ ремонт, 
рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на 
територията на община Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, раздел „Публични покани" с ID № 9051872/30.03.2016г., във връзка с 
мое Решение № РД-05-136/29.03.2016 г. 

О Б Я В Я В А М : 

I. Отстранявам от участие в процедурата: 
1. Участниците „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" ООД с оферта с вх. № 08-00-

42/1/14.04.2016г. и „ДИЕЛ ТРЕЙД" с оферта с вх. № 08-00-42/11/15.04.2016г., на 
основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

- в образеца на Ценовото предложение (Образец №3) Възложителят е определил 
изискване, отразено като забележка - да се представи за всеки вид работа/дейност 
анализна цена на хартиен и електронен носител, с цел да се докаже формирането на всяка 
единична цена за всяка отделна дейност. Следователно в съответствие с чл. 54, ал. 1 от 
ЗОП, при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от Възложителя условия, а офертата на „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" 
ООД и „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД не отговаря на предварително обявените по смисъла 
на §1, т. 19а от ДР на ЗОП от Възложителя условия. 

2. Участникът „ПЪТПРИБОР" ООД с оферта с вх. № 08-00-42/7/15.04.2016г. 
на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

- не е представил изисканата от комисията писмена обосновка за единичните 
цени за отделните дейности в Ценовото си предложение, което е с повече от 20% по-
благоприятно от средните стойности от предложенията на останалите участници, в 
определения от комисията срок. 

3. Участникът „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД с оферта с вх. № 08-00-
42/3/14.04.2016г., на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

не са изложени обективни обстоятелства, факти и нови доказателства, 
подкрепени със съответните документи, които да докажат по безспорен начин 
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икономичност или оригинално решение при изпълнение на обществената 
поръчка, особено за дейност 31, 35 и 40, където единичните цени са с повече от 
50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите участници. 

4. Участникът „АТЛАС БАЛКАН" ООД с оферта с вх. № 08-00-
42/6/15.04.2016г., на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

не са изложени обективни обстоятелства, факти и нови доказателства, 
подкрепени със съответните документи, към писмената обосновка, които да докажат 
по безспорен начин икономичност или оригинално решение при изпълнение на 
обществената поръчка, особено за дейност 2, където единичната цена е с повече от 
50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите участници и 
дейност 24, където единичната цена е с повече от 30% занижена в сравнение със 
средната стойност на останалите участници. 

5. Участникът „ФЬОЛЕ ГРУП" ООД с оферта с вх. № 08-00-
42/5/15.04.2016г., на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

не са изложени обективни обстоятелства, факти и нови доказателства, 
подкрепени със съответните документи, към писмената обосновка, които да докажат 
по безспорен начин икономичност или оригинално решение при изпълнение на 
обществената поръчка, особено за дейности 29, 35 и 40, където единичните цени са 
с повече от 50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите 
участници. 

6. Участникът „ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД с оферта с № 08-00-
42/2/14.04.2016г., на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

- не са изложени обективни обстоятелства, факти и доказателства, подкрепени със 
съответните документи, към писмената обосновка, които да докажат по безспорен 
начин икономичност или оригинално решение при изпълнение на обществената 
поръчка, особено за дейности 6 и 46, където единичните цени са с повече от 40% 
занижени в сравнение със средната стойност на останалите участници. 

7. Участникът „ДЖИ ТИ АЙ 2008" ЕООД с оферта с № 08-00-
42/4/15.04.2016г., на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

не са изложени обективни обстоятелства, факти и нови доказателства, 
подкрепени със съответните документи, към писмената обосновка, които да докажат 
по безспорен начин икономичност или оригинално решение при изпълнение на 
обществената поръчка, особено за дейност 27 и 40, където единичните цени са с 
повече от 50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите 
участници. 

8. Участникът „ПЪТСТРОЙ-92" АД с оферта с вх. № 08-00-42/9/15.04.2016г., 
на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, със следните мотиви: 

не са изложени обективни обстоятелства, факти и нови доказателства, 
подкрепени със съответните документи, към писмената обосновка, които да докажат 
по безспорен начин икономичност или оригинално решение при изпълнение на 
обществената поръчка, особено за дейност 18 и 21, където единичните цени са с 
повече от 50% занижени в сравнение със средната стойност на останалите 
участници. 

II. Класирам допуснатите участниците, по критерия „Икономически най-
изгодна оферта", чрез комплексна оценка, съгласно Методика за определяне на 
комплексна оценка на ценовите предложения на допуснатите участници, както 
следва: 

Първо място: „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД -74.06 точки; 
Второ място: „УНИМЕКС-С" ООД -65,65 точки; 



О П Р Е Д Е Л Я М : 

1.3а изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Основен и текущ ремонт, 
рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на 
територията на община Костинброд" 
- „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД, класирана на първо място с 74.06 точки 
, при условията на приетата оферта и протоколите на комисията. 

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до 
всички участници в процедурата. 
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