РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ РД-02-01-103.
гр. Габрово, 18 юли 2016 г.
На основание чл. 32 ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 73 от Закона за
обществените поръчки във връзка с отразени резултати по протокол на комисия,
назначена със заповед № РД-02-01-88 от 08.06.2016 г. на областен управител на област
Габрово със следната задача: да разгледа, оцени и класира подадените оферти за
изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изработване на помощен план и план
на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на
територията на община Габрово, област Габрово", открита с Решение № РД-02-01-63 от
12.04.2016 г. на областен управител на област Габрово

ОБЯВЯВАМ
І. Класираните участници в процедурата, съобразно обявения критерий за
оценка - предложена най-ниска цена, както следва:
1 /първо/ място: участник № 5 - „ГЕОСАД” ЕООД, гр. София,
с оферта с вх. № ПО-01-215-7 от 06.06.2016 г. и час на постъпване: 16:44 ч.,
с предложена цена: 72 000 /седемдесет и две хиляди/ лева без включен ДДС.
2 /второ/ място: участник № 1 - „ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София,
с оферта с вх. № ПО-01-215-3 от 06.06.2016 г. и час на постъпване: 11:11 ч.,
с предложена цена: 92 699 /деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и девет/
лева без включен ДДС.
3 /трето/ място: участник № 6 - ЕТ „ИНТЕРФЕЙС-П. КАЗАНЛЪКЛИЕВ”, гр. Габрово,
с оферта с вх. № ПО-01-215-8 от 06.06.2016 г. и час на постъпване: 16:53 ч.,
с предложена цена: 114 500 /сто и четиринадесет хиляди и петстотин/ лева без включен
ДДС.
4 /четвърто/ място: участник № 2 - ЕТ „КИРИЛ ДАНАИЛОВ - ТОП-ГЕО”, гр. София,
с оферта с вх. № ПО-01-215-4 от 06.06.2016 г. и час на постъпване: 14:17 ч.,
с предложена цена: 115 000 /сто и петнадесет хиляди/ лева без включен ДДС.
ІІ. Определям за изпълнител на поръчката участникът, класиран на 1 /първо/
място:
„ГЕОСАД” ЕООД, гр. София, вписано в ТР на АВ с ЕИК 175330301, със седалище и
адрес на управление: област София, община София, гр. София 1606 , ул. „Дамян Груев”
№ 20, представлявано от Георги Димитров Шишков - управител,
с оферта с вх. № ПО-01-215-7 от 06.06.2016 г. и час на постъпване: 16:44 ч.,
с предложена цена: 72 000 /седемдесет и две хиляди/ лева без включен ДДС.
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ІІІ. Отстранени от участие в процедурата
1. Участник № 3 „КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ МОДЕКС” ЕООД, гр. София
Мотиви за отстраняване на участника:
Офертата на участника, рег. с вх. № ПО-01-215-5 от 06.06.2016 г, час на постъпване
15:51 ч., съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници. На участника е изпратено писмо, изх. № ПО-01-215-11 от
22.06.2016 г., с което на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП е изискана подробна писмена
обосновка за начина на ценообразуване. Видно от Известие за доставяне № ИД PS 5303
004PM7 E писмото е получено на 28.06.2016 г. В предоставения срок от 5 /пет/ работни
дни, считано от получаването му, който изтича на 05.06.2016 г., участникът не е
предоставил писмена обосновка. Поради изложеното и на основание 70, ал. 3 от ЗОП,
участникът Консултантска агенция „Модекс”, гр. София се отстранява от процедурата.
2. Участник № 4 СД „ГЕОИД-93-КОЛЕВ И СИЕ”, гр. Габрово
Мотиви за отстраняване на участника:
Офертата на участника, рег. с вх. № ПО-01-215-6 от 06.06.2016 г, час на постъпване
16:36 ч., съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници. На участника е изпратено писмо, изх. № ПО-01-215-10 от
22.06.2016 г., с което на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП е изискана подробна писмена
обосновка за начина на ценообразуване. Видно от Известие за доставяне № ИД PS 5303
004PM8 F писмото е получено на 27.06.2016 г. В предоставения срок от 5 /пет/ работни
дни, считано от получаването му, който изтича на 04.06.2016 г., участникът не е
предоставил писмена обосновка. Поради изложеното и на основание 70, ал. 3 от ЗОП,
участникът СД „Геоид-93-Колев и сие”, гр. Габрово се отстранява от процедурата.
На основание чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП в тридневен срок от издаването му
настоящото решение да се публикува на сайта на Областна администрация - Габрово,
секция Профил на купувача, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б,
ал. 3 от ЗОП и в същия ден да се изпрати на всички участници в процедурата.
На основание чл. 120 от Закона за обществените поръчки настоящото решение
подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита
на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.

НИКОЛАЙ СИРАКОВ /П/
Областен управител на област Габрово

5300 Габрово, пл. "Възраждане" № 5
тел. 066/800 200, факс 066/800 201
e-mail: governor@gb.government.bg
http://www.gb.government.bg

