ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс (0658) 3 10 62
E-mail: obshtinabl@abv.bg

РЕШЕНИЕ
№ 895 /23.11.2011 г.
за класиране на участниците и
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на предпроектни проучвания за: общински пътища в община Белене:

PVN1003 - III-5202 Деков-Белене-ХТК Белене; PVN 2002 - II-52 Деков-Бяла вода-Кулина
вода; PVN1005 - III-5202 Белене-АЕЦ Белене” извън и в населените места”
На основание чл.42, ал.1 от НВМОП и отразени резултати в протокол № 4 от
23.11.2011 г. на комисия, назначена със Заповед № 849/09.11.2011 г. за провеждане на
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на
предпроектни проучвания за:о
общински пътища в община Белене: PVN1003 - III-5202
Деков-Белене-ХТК Белене; PVN 2002 - II-52 Деков-Бяла вода-Кулина вода; PVN1005 III-5202 Белене-АЕЦ Белене” извън и в населените места”, открита с Решение №
764/19.10.2010 год. и публикувана сайта на Агенция по обществени поръчки под №
00661-2011-005 от 01.11.2011 г..
О Б Я В Я В А М:
І.

№

Класирането на участниците в процедурата:
Изготвяне на предпроектни проучвания за:о
общински пътища в община Белене:
PVN1003 - III-5202 Деков-Белене-ХТК Белене; PVN 2002 - II-52 Деков-Бяла водаКулина вода; PVN1005 - III-5202 Белене-АЕЦ Белене” извън и в населените места
Наименование на участника

1.
2.
3.
4.

„Проджект Планинг енд
Мениджмънт” ООД,
гр. София
„БУЛПРОЕКТ” ЕООД,
гр. Стара Загора
Обединение „Път Проект”,
гр. Пловдив
“Илия Бурда” ЕООД,
гр. София

Предложена
цена /лева/ без
ДДС

Крайно
класиране

18 320,00

1-во място

25 150,00

2-ро място

32 925,00

3-то място

32 940,00

4-то място

ІІ.

Участник, класиран на първо място и определен за изпълнител на поръчката:
¾ „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД – ГР. СОФИЯ

ІІІ.

Отстранените участници:

1. „СТРОИТЕЛ” ООД – със седалище и адрес на управление гр. Русе 7020, обл.
Русе, община Русе, бул. „Липник” № 5, ЕИК 040314704;
В офертата си участникът не е представил документи съгласно изискванията на
възложителя:
- нотариално заверена застрахователна полица № 112801317С000149/28.03.2011
г. за сключена застраховка професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството на застраховано лице Валентин Иванов Вълчев;
- нотариално заверени застрахователен сертификат, спецификация-полица №
3407110600000011/12.10.2011 г., добавък № 01, за застраховани обекти първа категория по
чл. 137 ЗУТ на „Лаборатория по геотехника и геоекология” ЕООД гр. Русе с управител
инж. Петър Дончев;
нотариално
заверена
застрахователна
полица
№
13180111700000028/04.11.2011 г. за сключена застраховка професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството на застраховано лице Диана
Стефанова Накова – проектант;
- документи за образование и професионална квалификация (удостоверения,
сертификати, дипломи, документи, доказващи професионален опит-стаж) на предложения
експертен екип, съгласно условията на раздел III 3.5.в) от документацията за участие и т.
III.2.3) технически възможности в обявлението. Същите следва да са собственоръчно
подписани от притежателите им и от лицето, упълномощено да подписва офертата.
- подписани от лицето, упълномощено да подписва офертата, следните
страници от плик №1:
- първа и втора страница на попълнения образец №12;
- декларация приложение №13 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев;
- декларация образец №3 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев;
- декларация образец №4 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев;
- декларация образец №5 на Ростислав Златарски и Генчо Генчев;
- всички приложени застрахователни полици за професионална отговорност на:
Мано Асенов Стефанов (2 броя), Валентин Иванов Вълчев (1 брой), Диана
Стефанова Накова (1 бр.), застрахователен сертификат на „Лаборатория по
геотехника и геоекология” ЕООД, спецификация и добавък към
застрахователен сертификат на „Лаборатория по геотехника и геоекология”
ЕООД;
- първа и втора страница на попълнения образец №9;
- Търговско пълномощно за упълномощаване на Росица Цигуларова;
Правно основание за отстраняване от участие в процедурата офертата на
„Строител” ООД гр. Русе: чл. 21 ал. 1 т. 3 НВМОП
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