ОБЩИНА

МОНТАНА

3400 Монтана, ул. Извора №1, тел.: 096 394 201, факс: 096 588 391, е-mail: montana@montana.bg

РЕШЕНИЕ
№ ЗО П - 2 5 В от 2 9. 0 5 . 2 0 2 0 г .
за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Поддръжка на обществени паркове на територията на гр. Монтана“ по обособени позиции, открита с Решение № ЗОП-25А от 01.04.2020 г. за откриване на процедура.
На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществени поръчки и отразени резултати в Протокол №1 от 19.05.2020 г. и Протокол №2 от 29.05.2020 г. на комисията назначена със Заповед №
ЗОП-25А от 01.04.2020 г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Поддръжка на обществени паркове на територията на гр. Монтана“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Поддръжка на „Централен градски парк“, Обособена позиция
№2 “Поддръжка на парк „Монтанезиум“, Обособена позиция №3 „Поддръжка на парк
„Огоста“, Обособена позиция №4 „Поддръжка на „Лесопарк Калето“, Обособена позиция
№5 „Поддръжка на парк „Слънчева градина“, Решение № ЗОП-25А от 01.04.2020 г. на Кмета
на Община Монтана за откриване на процедура.

ОБЯВЯВАМ
I.
Класирането на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Поддръжка на обществени паркове
на територията на гр. Монтана“ по обособени позиции, въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП
За Обособена позиция №1 „Поддръжка на „Централен градски парк“
Комплексна оценка 100.00 точки
1-во място: „Алфасист инженеринг” ООД, гр. София
2-ро място: „Жиро-М“ ЕООД, гр. София
Комплексна оценка 98.78 точки
За Обособена позиция №2“Поддръжка на парк „Монтанезиум“
1-во място: „Алфасист инженеринг” ООД, гр. София
Комплексна оценка 100.00 точки
2-ро място: „Жиро-М“ ЕООД, гр. София
Комплексна оценка 98.78 точки
За Обособена позиция №3 „Поддръжка на парк „Огоста“
1-во място: „Кипра Лес” ООД, гр. Чипровци
2-ро място: „Жиро-М“ ЕООД, гр. София

Комплексна оценка 100.00 точки
Комплексна оценка 92.30 точки

За Обособена позиция №4 „Поддръжка на „Лесопарк Калето“
1-во място: „Кипра Лес” ООД, гр. Чипровци
Комплексна оценка 100.00 точки
2-ро място: „Жиро-М“ ЕООД, гр. София
Комплексна оценка 92.30 точки
За Обособена позиция №5 „Поддръжка на парк „Слънчева градина“
1-во място: „Алфасист инженеринг” ООД, гр. София
Комплексна оценка 100.00 точки
-ро
2 място: „Жиро-М“ ЕООД, гр. София
Комплексна оценка 98.78 точки
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II.

Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:

НЯМА

ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
III.
По обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на обществени паркове на
територията на гр. Монтана“ по обособени позиции, както следва:
III.1. За Обособена позиция №1 „Поддръжка на „Централен градски парк“
„Алфасист инженеринг” ООД, гр. София, ЕИК 175288770, със седалище и адрес на
управление, гр. София, бул. „Васил Левски” №109, представлявано от Веселка Петкова Николова
– Управител.
Със следните мотиви:
Участникът е представил оферта, която изцяло отговаря на всички критерии за изпълнение
на поръчката и е получил най-висока комплексна оценка при прилагане на утвърдената в документацията методика като са изпълнени едновременно двете условия, посочени в член 109, т.1 и
т.2 от ЗОП:
1. не са налице основанията за отстраняване на участника от процедурата;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане - икономически найизгодна оферта при критерии „съотношение качество/цена“;
III.2. За Обособена позиция №2“Поддръжка на парк „Монтанезиум“
„Алфасист инженеринг” ООД, гр. София, ЕИК 175288770, със седалище и адрес на
управление, гр. София, бул. „Васил Левски” №109, представлявано от Веселка Петкова Николова
– Управител.
Със следните мотиви:
Участникът е представил оферта, която изцяло отговаря на всички критерии за изпълнение
на поръчката и е получил най-висока комплексна оценка при прилагане на утвърдената в документацията методика като са изпълнени едновременно двете условия, посочени в член 109, т.1 и
т.2 от ЗОП:
1. не са налице основанията за отстраняване на участника от процедурата;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане - икономически найизгодна оферта при критерии „съотношение качество/цена“;
III.3. За Обособена позиция №3 „Поддръжка на парк „Огоста“
„Кипра Лес” ООД, гр. Чипровци, ЕИК 111584618, със седалище и адрес на управление,
гр. Чипровци, ул. „Деяна Войвода” №19, представлявано от Данаил Петков Йорданов –
Управител.
Със следните мотиви:
Участникът е представил оферта, която изцяло отговаря на всички критерии за изпълнение
на поръчката и е получил най-висока комплексна оценка при прилагане на утвърдената в доку2

ментацията методика като са изпълнени едновременно двете условия, посочени в член 109, т.1 и
т.2 от ЗОП:
1. не са налице основанията за отстраняване на участника от процедурата;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане - икономически найизгодна оферта при критерии „съотношение качество/цена“;
III.4. За Обособена позиция №4 „Поддръжка на „Лесопарк Калето“
„Кипра Лес” ООД, гр. Чипровци, ЕИК 111584618, със седалище и адрес на управление,
гр. Чипровци, ул. „Деяна Войвода” №19, представлявано от Данаил Петков Йорданов –
Управител.
Със следните мотиви:
Участникът е представил оферта, която изцяло отговаря на всички критерии за изпълнение
на поръчката и е получил най-висока комплексна оценка при прилагане на утвърдената в документацията методика като са изпълнени едновременно двете условия, посочени в член 109, т.1 и
т.2 от ЗОП:
1. не са налице основанията за отстраняване на участника от процедурата;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане - икономически найизгодна оферта при критерии „съотношение качество/цена“;
III.5. За Обособена позиция №5 „Поддръжка на парк „Слънчева градина“
„Алфасист инженеринг” ООД, гр. София, ЕИК 175288770, със седалище и адрес на
управление, гр. София, бул. „Васил Левски” №109, представлявано от Веселка Петкова Николова
– Управител.
Със следните мотиви:
Участникът е представил оферта, която изцяло отговаря на всички критерии за изпълнение
на поръчката и е получил най-висока комплексна оценка при прилагане на утвърдената в документацията методика като са изпълнени едновременно двете условия, посочени в член 109, т.1 и
т.2 от ЗОП:
1. не са налице основанията за отстраняване на участника от процедурата;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане - икономически найизгодна оферта при критерии „съотношение качество/цена“;

НАРЕЖДАМ
IV. Да се сключи договор за обществена поръчка с определеното за изпълнител лице при

спазване на разпоредбите на член 112 от ЗОП:

IV.1. За Обособена позиция №1 „Поддръжка на „Централен градски парк“
„Алфасист инженеринг” ООД, гр. София, ЕИК 175288770, със седалище и адрес на
управление, гр. София, бул. „Васил Левски” №109, представлявано от Веселка Петкова Николова
– Управител.
IV.2. За Обособена позиция №2“Поддръжка на парк „Монтанезиум“
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„Алфасист инженеринг” ООД, гр. София, ЕИК 175288770, със седалище и адрес на
управление, гр. София, бул. „Васил Левски” №109, представлявано от Веселка Петкова Николова
– Управител.
IV.3. За Обособена позиция №3 „Поддръжка на парк „Огоста“
„Кипра Лес” ООД, гр. Чипровци, ЕИК 111584618, със седалище и адрес на управление,
гр. Чипровци, ул. „Деяна Войвода” №19, представлявано от Данаил Петков Йорданов – Управител.
IV.4. За Обособена позиция №4 „Поддръжка на „Лесопарк Калето“
„Кипра Лес” ООД, гр. Чипровци, ЕИК 111584618, със седалище и адрес на управление,
гр. Чипровци, ул. „Деяна Войвода” №19, представлявано от Данаил Петков Йорданов – Управител.
IV.5. За Обособена позиция №5“ Поддръжка на парк „Слънчева градина“
„Алфасист инженеринг” ООД, гр. София, ЕИК 175288770, със седалище и адрес на
управление, гр. София, бул. „Васил Левски” №109, представлявано от Веселка Петкова Николова
– Управител.
На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за обществените поръчки настоящето Решение да се
изпрати в 3-дневен срок от издаването му до всички участници и да се публикува в Профила на
купувача при условията на член 24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращането му до участниците.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където е публикуван протокола
на комисията http://www.montana.bg/porachki/открита-процедура-поддръжка-на-общес
На основание член 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки настоящето Решение
подлежи на обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването му пред Комисията за защита
на конкуренцията, с адрес: Адрес: България, 1000, гр. София, бул. Витоша №18, Тел. 02 /
935 61 13, факс: 02 / 980 73 15; Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Интернет адрес:
http://www.cpc.bg.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ:
ДИРЕКТОР „ЕИИР”:
ЗАМ. КМЕТ:

*
(Г. Петкова-Любенова)
*
(Д. Димитров)
*
(инж. Д. Георгиев)

КМЕТ:

*
(Златко Живков)

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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