
Община Добричка, град Добрич ^ 
Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806; 

e-mail: obshtinat&dobrichkj bq, web site www.dobrichka.bg 

З А П О В Е Д 

№ MY.. 
град ДобричДЗл.О1.2015 година. 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.73 от ЗОП и отразените резултати в 
Протоколи №1/06.01.2015 г. и №2/15.01.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № 2/ 
06.01.2015 г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на 
територията на община Добричка" с шест обособени позиции, открита с Решение № 1401/ 
28.11.2014 г. и публикувано обявление на електронната страница на АОП под № 00159-2014-
0037 на 28.11.2014 г. 

О Б Я В Я В А М : 
1.Класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с критерий „най-ниска цена" с предмет „Ремонт/рехабилитация на част от 
уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка" с шест 
обособени позиции, както следва: 

обособена позиция 1 - обект с.Ломница 
Първо място „Екострой" АД с ценова оферта 
Второ място „Пътно строителство" АД с ценова оферта 

обособена позиция 2 - обект с.Лясково 
Първо място „Екострой" АД с ценова оферта 
Второ място „Пътно строителство" АД с ценова оферта 

обособена позиция 3 - обект с.Одринци 
Първо място „Екострой" АД с ценова оферта 
Второ място „Пътно строителство" АД с ценова оферта 

обособена позиция 4 - обект с.Победа 
Първо място „Екострой" АД с ценова оферта 
Второ място „Пътно строителство" АД с ценова оферта 

обособена позиция 5 - обект с.Смолница 
Първо място „Екострой" АД с ценова оферта 
Второ място „Пътно строителство" АД с ценова оферта 

13 290.98 лв. без вкл. ДДС; 
13 881.03 лв. без вкл. ДДС. 

9 533.97 лв. без вкл. ДДС; 
9 988.11лв. без вкл. ДДС. 

10 078.37 лв. без вкл. ДДС; 
10 583.20 лв. без вкл. ДДС. 

18 210.38 лв. без вкл. ДДС; 
19 163.00 лв. без вкл. ДДС. 

16 476.42 лв. без вкл. ДДС; 
17 373.36 лв. без вкл. ДДС. 

обособена позиция 6 - обект с.Царевец 
Първо място „Екострой" АД с ценова оферта 9 086.16 лв. без вкл. ДДС; 
Второ място „Пътно строителство" АД с ценова оферта 9 539.51 лв. без вкл. ДДС. 

П.Участник определен за изпълнител в обществената поръчка с предмет: „Ремонт/ 
рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община 
Добричка" с шест обособени позиции: 

Обособена позиция 1-обект с.Ломница -„Екострой" АД, със седалище и адрес на 
управление: Гр.Добрич, ул. „Стоил войвода" №30, ЕИК 124035416, представлявано от инж. 
Емил Йорданов Тасков - прокурист. 

Открита процедура с предмет „Подобряване и благоустрояване на център за социални услуги Дом за възрастни хора с деменция" 
финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 
38/3/3210788/04.08.2014 г. 
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Обособена позиция 2-обект с.Лясково -„Екострой" АД, със седалище и адрес на 
управление: Гр.Добрич, ул. „Стоил войвода" №30, ЕИК 124035416, представлявано от инж. 
Емил Йорданов Тасков - прокурист. 

Обособена позиция 3-обект с.Одринци -„Екострой" АД, със седалище и адрес на 
управление: Гр.Добрич, ул. „Стоил войвода" №30, ЕИК 124035416, представлявано от инж. 
Емил Йорданов Тасков - прокурист. 

Обособена позиция 4 - обект с.Победа -„Екострой" АД, със седалище и адрес на 
управление: Гр.Добрич, ул. „Стоил войвода" №30, ЕИК 124035416, представлявано от инж. 
Емил Йорданов Тасков - прокурист. 

Обособена позиция 5- обект с.Смолница - „Екострой" АД, със седалище и адрес на 
управление: Гр.Добрич, ул. „Стоил войвода" №30, ЕИК 124035416, представлявано от инж. 
Емил Йорданов Тасков - прокурист. 

Обособена позиция 6-обект с.Царевец -„Екострой" АД, със седалище и адрес на 
управление: Гр.Добрич, ул. „Стоил войвода" №30, ЕИК 124035416, представлявано от инж. 
Емил Йорданов Тасков - прокурист. 

III. Отстранени участници: 
„ЕС.ГЕ.ХА." ЕООД, със седалище и адрес на управление: Гр.Добрич, ж.к. „Добротица", 

бл.45, вх.В, ап.10, ЕИК 124698016, представлявано от Георги Сивков-управител, с подадена 
оферта вх. № 241/29.12.2014 г. за обособени позиции: 1; 2; 3; 4; 5 и 6. 

Мотиви за отстраняване на участника: на основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП (участник, 
който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя), а именно: 

в Техническото предложение, изготвено по образец - Приложение № 11 от документацията 
за участие са направени предложения, които не отговарят на изискванията на възложителя, във 
връзка с изпълнението на дейностите по ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в 
населените места на територията на община Добричка. Участникът предлага срок за 
изпълнение на дейностите по поръчката - 59 календарни дни за всяка обособена позиция, а в 
линейния график са отразени 5 календарни дни. В Предложението за изпълнение на поръчката 
на участника има несъответствие между Техническото предложение и линейния график. 

На основание чл.73, ал.З от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок 
от издаването му до всички участници. Решението заедно с протокола на комисията, при 
условията на чл. 226, ал. 3 от ЗОП да се публикуват в профила на купувача. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от получаването й, 
съгласно чл.120 от ЗОП. 

ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на Община Добричка 

Открита процедура с предмет „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община 
Добричка" с шест обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с 
изпълнение на Договор № 38/3/3221263/08.08.2014 г. 
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