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     УТВЪРЖДАВАМ: Заличено на осн. чл.2, ал 2 , т.5  ЗЗЛД 

                      Исмаил Осман 

                                                                                                                                    Кмет на община Руен 

                                                                              ДАТА: 17.10.2016г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 
от работа на комисия за  разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците в обществена 

поръчка  с предмет: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска 

пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти:  подобект 1. 

„Частично асфалтиране (кърпежи) на улична мрежа” и подобект 2. Частично асфалтиране 

(кърпежи) на общинска пътна мрежа между населените места на територията на Община Руен”, 

обявена чрез Обява с Изх. № ОП-11/ 13.09.2016г. на Кмета на Община Руен и публикувана на 

„Профила на купувача” на страницата на Община Руен 

  

В изпълнение на Заповед № РД- 08- 528/ 29.09.2016г. на Кмета на Община Руен, комисия в 

състав: 

Председател: Веселина Стоянова – ст. юрисконсулт в Дирекция „ФСДБ и УС”  при община 

Руен; 

Членове: 

 1.  Ерол Смаил- Директор на Дирекция УТИДЕ при община Руен 

 2. Неджибе Хасан – ст.експерт по „Бюджет” в Дирекция ФСДБ и УС при община Руен, 

икономист; 

се събра на 29.09.2016г. в 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Руен, за да 

разгледа, оцени и класира получените оферти по горепосочената обществена поръчка.  

С протокол по чл. 48, ал.6 от ЗОП служител на длъжност „касиер” при Община Руен предаде 

на председателя на комисията 4 (четири) броя оферти, представени в запечатани, непрозрачни и с 

ненарушена цялост опаковки, а именно: 

1. Оферта № 1 , с вх. № ОП-11 (4)/ 28.09.2016г., в 11:06 часа от „БУРГАСПЪТСТРОЙ”АД;  

2. Оферта № 2 , с вх. № ОП-11 (5)/ 28.09.2016г., в 11:11 часа от „ЩРАБАГ” ЕАД 

3. Оферта № 3 , с вх. № ОП-11 (6)/ 28.09.2016г., в 13:38 часа от „ТРЕЙС БУРГАС” ЕАД 

4.Оферта № 4, с вх. № ОП-11 (7)/28.09.2016г., в 13:54 часа от  „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” 

ЕООД. 

              Комисията констатира, че всички представени оферти са входирани до установения в обявата 

краен срок за получаване.  

              Преди започване на своята работа, след запознаване с протокола по чл.48, ал.6, председателят и 

членовете на комисията  подписаха декларации за липса на конфликт на интереси с участниците по 

смисъла на чл. 103, ал.2 от ЗОП. 

 

 Заседанието на комисията се проведе при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. 

 

 Видно от „Регистъра на присъстващите” на заседанието на комисията присъстваха Елка 

Дянкова Стойкова,   упълномощен представител на участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ”АД и Даниел 

Тошков Божанов, упълномощен представител на „ЩРАБАГ” ЕАД”, съгласно представени 

пълномощни.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви 

ценовите предложния на участниците, както следва: 

 

1. Оферта №1 с вх. рег. № ОП-11 (4) /28.09.2016г., в 11:06 часа, подадена от 

„„БУРГАСПЪТСТРОЙ”АД, с адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска” №30. 

Участникът е предложил следните единични цени, както и общият сбор от същите, а именно: 

 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 76, 69 

2 превоз на асфалтобетон  т 6, 27 

3 направа на битумен разлив  м2 2, 84 
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4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 7, 68 

 5 

 
     ОБЩО: 

  

 

 
93, 48 

 

2. Оферта № 2 , с вх. № ОП-11 (5)/ 28.09.2016г., в 11:11 часа, подадена от „ЩРАБАГ” ЕАД, с 

адрес: гр. София, ул. „Кукуш” № 1. 

Участникът е предложил следните единични цени, както и общият сбор от същите, а именно: 

 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 78, 12 

2 превоз на асфалтобетон  т 11, 97 

3 направа на битумен разлив  м2 7, 71 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 2, 94 

 5 

 
     ОБЩО: 

  

 

 
100, 74 

 

3. Оферта № 3 , с вх. № ОП-11 (6)/ 28.09.2016г., в 13:38 часа, подадена от „ТРЕЙС БУРГАС” 

ЕАД, с адрес: гр. Бургас, ж.к. Изгрев бл.178, вх. Б, партер– второ ниво. 

Участникът е предложил следните единични цени, както и общият сбор от същите, а именно: 

 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 110, 75 

2 превоз на асфалтобетон  т 13, 50 

3 направа на битумен разлив  м2 0, 90 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 2, 00 

 5 

 
     ОБЩО: 

  

 

 
127, 15 

           

         4. Оферта № 4 , с вх. № ОП-11 (7)/ 28.09.2016г., в 13:54 часа, подадена от   „ПЪТСТРОЙ 

БУРГАС” ЕООД, с адрес: гр. Бургас, ул. „Константин Фотинов” №19А  

          Участникът е предложил следните единични цени и общ сбор от същите, а именно: 

 
№ Ед. цена  мярка Ед.цена без ДДС 

1 полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см  т 266, 80 

2 превоз на асфалтобетон  т 10, 25 

3 направа на битумен разлив  м2 1, 09 

 

4 

фрезоване на съществуващата асфалтова настилка (включително извозване на 

фрезования материал)  

м2 3, 00 

 5 

 
     ОБЩО: 

  

 

 
281, 14 

 

След извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

  Комисията продължи работата си в закрити заседания, съответно на 30.09.2016г. и 

14.10.2016г., като извърши най-напред проверка относно пълнотата на представените документи на 

участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор и установи следното:   

              1. Участник №1 „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД е представил всички документи, съобразно 

изискванията на Възложителя. На следващо място, представеното техническо предложение е 

съобразено с условията на настоящата обществена поръчка, а именно: предложен е срок за изпълнение 

на строителството като цяло число, който не надвишава 60 /шестдесет календарни дни/, както и срокът 

за отстраняване на нередности е представен като цяло число и не надвишава 30 /тридесет/ календарни 

дни. 

          2. Участник №2 „ЩРАБАГ” е представил всички документи, съобразно изискванията на 

Възложителя. На следващо място, представеното техническо предложение е съобразено с условията на 

настоящата обществена поръчка, а именно: предложен е срок за изпълнение на строителството като 
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цяло число, който не надвишава 60 /шестдесет календарни дни/, както и срокът за отстраняване на 

нередности е представен като цяло число и не надвишава 30 /тридесет/ календарни дни. 

             3. Участник №3 „ТРЕЙС БУРГАС” ЕАД е представил всички документи, съобразно 

изискванията на Възложителя. На следващо място, представеното техническо предложение е 

съобразено с условията на настоящата обществена поръчка, а именно: предложен е срок за изпълнение 

на строителството като цяло число, който не надвишава 60 /шестдесет календарни дни/, както и срокът 

за отстраняване на нередности е представен като цяло число и не надвишава 30 /тридесет/ календарни 

дни. 

            4. Участник №4 „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД е представил всички документи, съобразно 

изискванията на Възложителя. На следващо място, представеното техническо предложение е 

съобразено с условията на настоящата обществена поръчка, а именно: предложен е срок за изпълнение 

на строителството като цяло число, който не надвишава 60 /шестдесет календарни дни/, както и срокът 

за отстраняване на нередности е представен като цяло число и не надвишава 30 /тридесет/ календарни 

дни. 

         След извършване на гореизброените действия комисията извърши проверка на представените от 

участниците „Ценови предложения” за съответствие с изискванията на Възложителя и установи, че 

същите отговарят на изискванията на Възложителя по съдържание и по форма. Комисията направи 

проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. С оглед на гореизложеното 

комисията установи, че ценовите предложения на участниците са съобразени с изискванията на 

Възложителя и закона и следва да се приемат за валидни. След което,  извърши проверка за наличие на 

основанията по чл. 72, ал.1 от ЗОП и установи, че  са налице предпоставки за прилагане на чл. 72, ал.1 

от ЗОП, предвид обстоятелството, че ценовите оферти на двама от  участниците, а именно: 

„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД и „ЩРАБАГ” ЕАД  са с повече от 20 на сто по – благоприятни от 

ценовата оферта на участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД. Предвид това Възложителят, чрез 

своя помощен орган, изиска с писма с изх. № ОП-11(8)/ 04.10.2016 и изх. № ОП-11(9)/ 04.10.2016г.от 

участниците: „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД и „ЩРАБАГ” ЕАД да представят в 5 – дневен срок от 

получаването на искането, подробна писмена обосновка, която може да се отнася за някои от 

обстоятелствата по чл. 72, ал.2 от ЗОП. Във връзка с изисканата обосновка, в деловодството на община 

Руен са входирани обосновки от участниците, както следва: от участника “БУРГАСПЪТСТРОЙ” 

АД, обосновка с вх. № ОП-11(10)/ 06.10.2016г. и от участника „ЩРАБАГ” ЕАД, обосновка с вх. № 

ОП-11(11)/ 10.10.2016г. Комисията се запозна, разгледа и обсъди представените обосновки от двамата 

участници, в които те дават обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на 

обществената поръчка.  

          Участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД в своята обосновка се позовава на чл. 72, ал.2, т.2 от 

ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия за участника, като излага за това и 

съответните аргументи. В обосновката участникът посочва, че разполага с със собствени кариерни 

стопанства с трошачно-сортировъчни инсталации, както и с три собствени асфалтосмесителни 

инсталации, които от своя страна водят до ниска себестойност на продукцията и позволява 

калкулиране на минимални печалби при производството им за обекти на дружеството. Участникът 

„БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД е посочил също така, че разполага със собствени превозни средства, 

което допълнително повлиява ниската себестойност за транспорт на 1 тон смес до обекта и наличието 

на сключен договор с фирма доставчик на гориво при договорени преференциални цени, което 

повлиява положително на цената за производство и транспорт на материали до обекта.  

          Предвид изложеното, комисията приема, че в представената писмена обосновка са посочени 

обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за 

участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от  ЗОП и приема писмената обосновка на 

участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД.  

          Участникът „ЩРАБАГ” ЕАД в своята писмена обосновка се позовава на изключително 

благоприятни условия, дължащи се на договорени ексклузивни ценови условия на висококачествени 

строителни материали. Наличието на собствени бази и собствени сервизи за ремонт и поддръжка на 

техниката е другото обстоятелство, което се явява изключително благоприятно условие за изпълнение 

на строителството и от своя страна прави участникът независим от външни подизпълнители по 

отношение на механизацията. Наличието на изключително благоприятни условия се обосновава и с 

използване на акредитирана лаборатория при преференциални условия, с което участникът е 

постигнал максимално ниски разходи за извършване на лабораторни изпитвания и услуги без това да 

влияе на качеството на услугите. 

           Предвид изложеното, комисията приема, че в представената писмена обосновка са посочени 

обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за 
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участника по смисъла на чл. 72, ал.2. т.2, предл. второ от  ЗОП и приема писмената обосновка на 

участника „ЩРАБАГ” ЕАД. 

 

            След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към класиране на 

участниците, съгласно критерият за възлагане, посочен в обявата за събиране на оферти, а именно- 

„най- ниска цена”, и извърши следното класиране: 

 

              На първо място класира участника „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД;  

              На второ място класира участника „ЩРАБАГ” ЕАД; 

              На трето място класира участника „ТРЕЙС БУРГАС” ЕАД; 

              На четвърто място класира участника „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД; 

    

              Комисията предлага участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ” АД да бъде определен за 

изпълнител на обществена поръчка.  

 

              Комисията приключи своята работа в 13:00 часа на 14.10.2016г. Настоящият протокол е 

съставен на 14.10.2016г. и съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП се предаде на Възложителя за утвърждаване.        

 

 

 

Комисия в състав: 

 

 Председател:  Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД 

                                        /Веселина Стоянова/ 

 

 Членове: Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД 

 / Ерол Смаил/ 

 

                                      Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД 
  /Неджибе Хасан/ 


