РЕШЕНИЕ
№РД-10-278/15.05.2020г.
на основание чл.108,т.1 от ЗОП,и чл.68,ал.2 от ППЗОП
І.ОБЯВЯВАМ следното класиране на офертите от проведена открита процедура по

реда на Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет
„Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт
на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2
„Поддържане на минерализовани ивици“:
За „Обособена позиция 1: „Ремонт на пътища за движение на противопожарна
техника“
I-ВО МЯСТО: „АГРЕСИЯ 99“ ЕООД, с ЕИК 123645648, със седалище и адрес на
управление: област Стара Загора, община Стара Загора,ул.“Братя Жекови“ №57,вх.А,ет.
2,ап. 27, представлявано от Диян Генчев Иванов с предложена цена за 104,76 (сто и

четири цяло и седемдесет и шест стотни километра) в размер на 23 047,20
/двадесет и три хиляди четиридесет и седем лева и двадесет стотинки/ лева без
включен ДДС.
II-РО МЯСТО: няма класиран участник
МОТИВИ:
Участникът е представил всички изискуеми

документи,които удостоверяват
съответствието им с изискванията и критериите на възложителя за изпълнение на
поръчката.
За Обособена позиция №2 „Поддържане на минерализовани ивици“:
I-ВО МЯСТО: „АГРЕСИЯ 99“ ЕООД, с ЕИК 123645648, със седалище и адрес на
управление: област Стара Загора, община Стара Загора,ул.“Братя Жекови“ №57,вх.А,ет.
2,ап. 27, представлявано от Диян Генчев Иванов с предложена цена за 0.900 (нула цяло и

деветдесет стотни километра)в размер на 198,00 /сто деветдесет и осем/ лева без
включен ДДС.
II-РО МЯСТО: няма класиран участник
МОТИВИ:
Участникът е представил всички изискуеми

удостоверяват
съответствието им с изискванията и критериите на възложителя за изпълнение на
поръчката.
ІІІ. Отстранени участници в процедурата, съгласно обявените условия и критерии
за оценка : НЯМА.
ІV. На основание чл.112,ал.1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на
обществената поръчка с участника класиран на първо място и определен за
изпълнител.
1.Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок след влизането в сила на
решението за определяне на изпълнител.
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2.Преди сключването на договора,участникът избран за изпълнител следва да
представи изискуемите документи по чл.112 от ЗОП,а именно:
•За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост. Валидно
свидетелството за съдимост представено в оригинал или нотариално заверено
копие или електронно свидетелство за съдимост /ЕСС/, заверено от участника.
Срокът на валидност на свидетелството за съдимост, в т.ч. и ЕСС е 6 месеца от
датата на издаване. Документът се представя за всички лица, посочени в чл.54, ал.2
и чл.55, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП.
• За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалище на Възложителя и на участника.
Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно
постановление или съдебно решение за нарушение по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП,
участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение
на договор за обществена поръчка. Удостоверенията следва да са оригинал или
нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано от 2 месеца от датата на
сключване на договора.
• За обстоятелства по чл.54, ал.1, т.6 – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Удостоверенията следва
да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не по-рано от 2
месеца от датата на сключване на договора.
•Декларация за обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП – по образец на
Възложителя /Образец № 13/;
• Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици по образец на Възложителя /Образец № 14/ ;
• Списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП на изпълнени услуги и доставки, идентични
или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години,
считано от датата за подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга и доставка – по
образец на Възложителя /Образец № 7/.
•Гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 152,36 (хиляда сто петдесет и
два лева и тридесет и шест стотинки) лева,представляваща 5% от стойността на
договора за Обособена позиция 1 за целия му срок и гаранция в размер на 9,90
(девет лева и деветдесет стотинки) лева, представляваща 5% от стойността на
договора за Обособена позиция 2. Избраният за изпълнител участник сам избира
формата на гаранцията.Гаранцията във форма на парична сума може да се внесе по
банков път по сметка на “ЮИДП” ДП - ТП „ДГС Стара Загора” IBAN:
BG49RZBB91551003844624 ; BIC : RZBBBGSF ; БАНКА Райфайзен банк ЕАД,а
банковата гаранция-оригинал,безусловна,неделима и неотменяема банкова
гаранция,издадена от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на
валидност равен на срока на договора, удължен с един месец.
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3. Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл.197,ал.1,т.7 от ЗОП
пред КЗК в 10 дневен срок от получаването му. Жалбата се подава едновременно
пред КЗК с адрес: гр.София, бул.Витоша № 18 и пред ТП „ДГС Стара Загора“.
4. Настоящето решение да се публикува в „Профил на купувача“ в електронната
преписка на процедурата, като с публикуването му се приема, че заинтересованите
лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в него
обстоятелства.

ДИРЕКТОР: (П) залич. на осн. Регл. (2016/679)
/инж. Иван Чергеланов/
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