
Р Е Ш Е Н И Е  
 
НА ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА 

НА ОТБРАНАТА“ И ЗАМЕСТНИК ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА 
ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 
 

18.08.2015 г. № 102 гр. София 
 
 

ОТНОСНО: Класиране на участниците и определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Изграждане на районен водопровод и 
комуникации във ВР 2295 Варна“, открита с Решение № 57/28.05.2015 г. на 
главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник 
главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“. 
 
 На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Протокол по 
чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от 07.08.2015 г. на комисия, 
назначена със Заповед № ЗОП – 58/29.06.2015 г. на главния директор на Главна 
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник главния директор на Главна 
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Изграждане на районен водопровод и комуникации във ВР 2295 - 
Варна“, открита с Решение № 57/28.05.2015 г. на главния директор на Главна 
дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник главния директор на Главна 
дирекция „Инфраструктура на отбраната“, обявлението за която е публикувано в 
регистъра на обществените поръчки под № 00164-2015-0024 и т. 1.1 от МЗ № ОХ-
117/13.02.2015г., изменена с МЗ № ОХ-353/23.05.2015 г. 
 

О Б Я В Я В А М :  
 

I. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЙОНЕН ВОДОПРОВОД И КОМУНИКАЦИИ 
ВЪВ ВР 2295 - ВАРНА“ ПО КРИТЕРИЙ „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА 
ОФЕРТА“: 

 
1.  място ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД, гр. София с оферта, вх. № 

И-2466/25.06.2015 г. с изчислена „Комплексна оценка” от 91,46 точки. 
2. място „СТИМЕКС“ ЕООД, гр. Варна с оферта, вх. № И-2463/25.06.2015 

г. с изчислена „Комплексна оценка” от 82,00 точки. 
3. място ДЗЗД „СВК ВАРНА“, гр. София с оферта, вх. № И-

2460/25.06.2015 г. с изчислена „Комплексна оценка” от 80,64 точки. 
4. място „ТРЕЙС - БУРГАС“ ЕАД, гр. Бургас с оферта, вх. № И-

2462/25.06.2015 г. с изчислена „Комплексна оценка” от 78,74 точки. 
5. място „ВЕСЕЛА“ ООД, гр. Варна с оферта, вх. № И-2461/25.06.2015 г. с 

изчислена „Комплексна оценка” от 75,55 точки. 
6. място „ОВЕРГАЗ - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Ямбол с оферта, вх. № И-

2464/25.06.2015 г. с изчислена „Комплексна оценка” от 61,14 точки. 



 

II. Определям участника ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД, гр. София 
с оферта, вх. № И-2466/25.06.2015 г., класиран на първо място за изпълнител на 
обществената поръчка. 

 
III. УЧАСТНИЦИ, КОИТО СА ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА: 
1. „СТАТУС - Н“ ООД с оферта с вх. № И-2465/25.06.2015 г. 
Участника се отстранява на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради 

представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от 
възложителя. 

Мотиви за отстраняването: Налице е несъответствие в ценовата оферта на 
участника, съгласно изискванията на възложителя. В представената от участника 
количествено – стойностна сметка /КСС/, комисията установи грешка при направените 
изчисления в раздел III, позиция № 5 „Временно строителство – 1% от СМР без ДДС“. 
Посочената стойност 23 000 лв. не отговаря на 1 % от стойността на СМР по КСС, 
калкулирани съгласно предложените от участника  единични цени без ДДС. Допуснатата 
от участника грешка води до промяна на предложената обща цена за изпълнение на 
поръчката, представена в ценовата оферта. 

 
ІV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в 

тридневен срок от издаването му на участниците в процедурата. 
 
V. Настоящето Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 

конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 
 
 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 
ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 
18.08.2015 г. 

 
 

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 
БОРИСЛАВ ПОПОВ 
18.08.2015 г. 
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