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       РЕШЕНИЕ 

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

№ 10 /16.04.2019 г. 

 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА 

„ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“ АД 
 

На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и като 

приемам констатациите и изводите, отразени в утвърдени и подписани от членовете на 

комисията Протоколи, както следва: Протокол № 1 започнат на 27.02.2019 г. и 

приключен на 21.03.2018г., Протокол № 2 започнат на 29.04.2019 г. и завършен на 

01.04.2019 г., Протокол № 3 от 05.04.2019., завършен на 15.04.2019 г, подписани от 

всеки от членовете на комисията, всички заедно предадени ми на 15.04.2019 г., 16:55 ч. 

заедно с цялата документация от комисията, назначена с моя Заповед № 1/27.02.2019 г. 

да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "„Извършване на дейности 

по строителство на улица от о.т. 575 - о.т. 576 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, 

обслужващи имоти, попадащи в обхвата на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" 

АД, находяща се в ПЗ "Север" на гр. Бургас, включително изграждане на улични ВиК 

мрежи - Етап II и газоснабдяване, открита с Решение № 8/28.01.2019 г. на Стамен 

Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, 

публикувано в РОП под № 891106 на 29.01.2019 г., публикувано обявление в РОП под № 

891107 на 29.01.2019 г., с уникален номер на поръчката в РОП № 04178-2019-0001                                                   

РЕШИХ: 

 

І. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ на допуснатите до участие дружества в 

горепосочената процедура, както следва: 

 

 На първо място: „АКТ Парк“ ДЗЗД, с участници в обединението „Аква 

Системс“ АД и „Торкрет“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. 

„Фердинандова“ № 5, ет. 4, представлявано от Костадин Марков, тел: 056/840489, 

факс: 056/840464, е-mail: pto.aquasystems@gmail.com  – 100 т. 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена 

поръчка участника класиран на първо място, а именно: 

„АКТ Парк“ ДЗЗД, с участници в обединението „Аква Системс“ АД и 

„Торкрет“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ № 5, 

ет. 4, представлявано от Костадин Марков, тел: 056/840489, факс: 056/840464, е-

mail: pto.aquasystems@gmail.com - получил 100 т. 
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ІII. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО 

ИМ: 

1. УЧАСТНИК № 2 „ЩРАБАГ“ ЕАД, с адрес за кореспонденция: гр. София, 

п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115Г, ет. 8, представлявано от Десислава 

Игнатова, тел.: 02/4458771, факс: 02/4458889, e-mail: desislava.ignatova@strabag.com 

Възприемам изцяло констатациите на комисията, въз основа на които установих, че 

офертата на „ЩРАБАГ“ ЕАД е неподходяща по смисъла на т.25 от § 2 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП, тъй като не отговаря на критериите за подбор 

относно изискванията към техническите възможности на участниците, посочени в 

Раздел II. Изисквания към участниците, „Б” Критерии за подбор, т.3. Минимални 

изисквания към техническите и професионални способности, т.1 от документацията за 

участие в обществената поръчка, а именно: „Участникът да е изпълнил строителни 

дейности, с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 

(пет) години считано от датата на подаване на офертата. За строителство „сходно“ с 

предмета и обема на поръчката следва да се разбира: „Строителство и/или 

реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици с 

кумулативен обем не по-малък от 1500 кв.м, както и улични водопроводни и 

канализационни мрежи с обща дължина минимум 600 м. и улични газопроводи с 

дължина минимум 600 м.  

Предоставеното на комисията удостоверение за добро изпълнение от „БУЛ 

СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, строителен надзор на обект: „Вътрешна 

газификация на асфалтова база „Ломско шосе“ на ЩРАБАГ ЕАД в УПИ II-111 и УПИ 

III-111, кв. 1 по плана на м. бул. „Ломско шосе, складова зона“/ Пи с идентификатор 

68134,2814,111 по КККР ба район „Връбница, гр. София, район Връбница – Столична 

община не доказва техническите и професионални способности, на участника, предвид 

липсата на конкретни доказателства за това. 

 Независимо от това, представените от участника документи доказват, че е 

изпълнил само площадкови газопроводи съгласно Наредба за устройството и 

безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на 

съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (в сила от 03.09.2004 г., приета 

с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.). Площадковите 

газопроводи (газопроводите на територията на промишлени и селскостопански 

производствени обекти на потребителите), съгл. § 1., т.4 от посочената Наредба са част 

от "Промишлена газова инсталация", която е след границата на разпределителната 

(уличната) мрежа и се използва единствено за нуждите на конкретното предприятие. 

Изискванията на възложителя се отнасят до изграждане на улични (разпределителни)  

газопроводи (общи мрежи и съоръжения), които съгл. чл.83, ал.2 от Наредбата са 

необходими за транспортиране на природния газ от ГРС (АГРС) до границата на 

собственост на потребителите. В този смисъл участникът не е доказал опит при 

изграждане на улични газопроводи, които се разполагат в уличното платно, съгласно 

чл.12, ал.1 от Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на 

технически проводи и съоръжения в населени места. 

С оглед гореизложеното и на основание т.25 от § 2 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП от Закона за обществените поръчки (ЗОП) участникът „ЩРАБАГ“ 

ЕАД се отстранява от участие в процедурата, поради това, че не отговаря на 

поставените критерии за подбор на Възложителя.   

 

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в 

тридневен срок до участниците в процедурата.  
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V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от 

ППЗОП, настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на 

чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 

 

VI. На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от 

ППЗОП, протоколите на комисията да се публикуват в профила на купувача на 

„Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД на интернет адрес: 

https://www.industrialpark-burgas.bg/bg/obyava/izvarshvane-na-deynosti-po-stroitelstvo-na-

ulica-ot-ot-575-o-2588 при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 

 

VII. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 - 199 от ЗОП 

- от всеки заинтересован участник пред Комисията за защита на конкуренцията, в 10-

дневен срок от получаването му. 

 

Възложител:     

Стамен Димитров Стамов 

/Изпълнителен директор на 

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД/ 

 

 

Всички лични данни са заличени на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО! 
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