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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 162/ 23.03.2016г. 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН 

ПАРК – БУРГАС“ АД 

              На основание чл. 73 от Закона за обществените поръчки и като приемам констатациите 

и изводите, отразени в подписани от членовете протокол № 1 започнат на 22.01.2016г. и 

приключен на 08.02.2016г., Протокол № 2 започнат на 22.02.2016г. и приключен на 

29.02.2016г., Протокол № 3, започнат на 02.03.2016г. и приключен на 07.03.2016г.,  Протокол № 

4, започнат на 11.03.2016г. и приключен на 17.03.2016г, заедно с Таблица с оценка за всеки 

участник, Протокол № 5, започнат на 22.03.2016г. и приключен на 23.03.2016г, заедно с цялата 

документация, предадени ми на 23.03.2016г., които приемам без забележки, от комисия, 

назначена с моя Заповед № 1/22.01.2016г., със задача да разгледа, оцени и класира подадените 

оферти за избор на  изпълнител по обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране, 

строителство и авторски надзор) за обект: "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-

БУРГАС - Етап II - Улична ВиК мрежа", обявена в Регистъра на обществените поръчки с 

уникален номер № 04178-2015-0001, с мое Решение № 105/04.11.2015 г., подписаният, 

Стамен Димитров Стамов   

РЕШИХ: 

І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КАСИРАНЕ на допуснатите до участие в 

горепосочената процедура:  

На първо място: ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОКАНАЛ - ПРОЕКТИРАНЕ“, 

представлявано от Димитър Щерионов Костов, създадено от „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД, 

ЕИК 102116887, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 

№ 59, тел: 056/548 108, факс: 056/ 800 234, ел.поща: office@vodokanalstroy.com, лидер на 

Обединение „Водоканал - проектиране“ и „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД, 

ЕИК 200507906, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ 42, 

ет.5, ап.10, тел: 0889 768 888, ел.поща: hydropuls@gmail.com, съдружник в Обединение 

„Водоканал - проектиране“ – 90 т.  

 

На второ място: ОБЕДИНЕНИЕ „ВАЯ 2015“, със седалище и адрес на управление: 

гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8, тел: 054/816 100, факс: 054/ 830 252, ел.поща: 

office@amshumen.com, представлявано от инж. Димо Христов Димов, създадено от 

„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК 127001597, със седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8, тел: 054/816 100, факс: 054/ 830 252, 

ел.поща: office@amshumen.com, лидер на Обединение „Вая 2015“ и „АКВАМОД“ ООД, ЕИК 

175338928, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бл.301, вх.1, ап.38, 
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тел: 02/974 64 48, факс: 02/ 974 64 48, ел.поща: office@aquamod.eu, съдружник в Обединение 

„Вая 2015“ - 68,41 т. 

 

ІІ. ОПРЕДЕЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена поръчка: 

ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОКАНАЛ - ПРОЕКТИРАНЕ“, представлявано от Димитър 

Щерионов Костов, създадено от „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД, ЕИК 102116887, със седалище и 

адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 59, тел: 056/548 108, факс: 056/ 

800 234, ел.поща: office@vodokanalstroy.com, лидер на Обединение „Водоканал - проектиране“ и 

„ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД, ЕИК 200507906, със седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ 42, ет.5, ап.10, тел: 0889 768 888, ел.поща: 

hydropuls@gmail.com, съдружник в Обединение „Водоканал - проектиране“ – 90 т.  

 

  ІІІ. ОТСТРАНЕНИ УАСТНИЦИ И ОФЕРТИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ:          

1. Участникът „ПОМА ГРУП БУРГАС“ ЕООД, ЕИК 102662516, със седалище и адрес на 

управление: гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 187, тел. 0896716414, ел. поща: poma@abv.bg 

представлявано от Атанас Иванов Попов. 

Участникът е представил допълнителни документи, които не отговарят на предварително 

обявените от Възложителя условия за подбор, поставени от Възложителя, констатирано в  

Протокол № 2, започнат на 22.02.2016г. и приключен на 29.02.2016г. 

Предвид изложеното, на основание чл.69, ал.1, т.1 и т.3 от ЗОП, участникът „ПОМА ГРУП 

БУРГАС“ ЕООД, ЕИК 102662516 се отстранява от участие в процедурата.      

   

2. Участникът „ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 102907182, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 9, ет.1, тел. 02/971 14 26, факс: 02/971 20 

66, ел.поща: office@ponsstroy.com, pons_office@mbox.contact.bg, представлявано от Станимир 

Божидаров Георгиев и Милко Вълчев Милков. 

Участникът е представил писмена обосновка, относно начина на образуване на предложените 

срокове за изпълнение на поръчката, а именно срок за изготвяне на технически проект и срок за 

изпълнение на предвидените в проекта СМР, които са с повече от 20 % (двадесет на сто) по – 

благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател, видно от която обаче, не са налице обективни обстоятелства, свързани с изключително 

благоприятни условия за участника и предложеното техническо решение, констатирано в  

Протокол № 4, започнат на 11.03.2016г. и приключен на 17.03.2016г. 

С оглед изложеното на основание чл.70, ал.3 от ЗОП, участникът 

„ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 102907182 се отстранява от участие в процедурата. 

3. Участникът „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД, ЕИК 131124561, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул.“Черни връх“ № 59А, тел. 02/8169900, факс 02/8169999, ел.поща 

office@gpgroupbg.com, представлявано от Стефан Филипов Тотев, Владимир Спасов Лозанов и 

Владимир Георгиев Владимиров – Житенски.  

След подробно разглеждане на техническото предложение на участника се установи, че 

приложения линеен график към него не отговаря на изискванията на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и документацията на Възложителя, поради което участникът  не отговаря на 

предварително обявените от Възложителя условия, констатирано в  Протокол № 4, започнат на 

11.03.2016г. и приключен на 17.03.2016г. 
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С оглед на гореизложеното на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, участникът „ДЖИ ПИ 

ГРУП“ ООД, ЕИК 131124561 се отстранява от участие в процедурата.        

ІV. На основание чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, настоящото решение в тридневен срок от 

издаване му да се да се публикува в профила на купувача, заедно с протоколите на комисията при 

условията на чл. 22б, ал. 3 и да се изпрати на участниците в същия ден.       

V. Гаранциите за участие в процедурата да бъдат освободени при условията и по реда на чл. 

61 и 62 от Закона за обществените поръчки.       

VІ. Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на 

конкуренцията в десетдневен срок от уведомяването. Жалбата се подава едновременно до 

Комисията и до Възложителя. 

 

Възложител:    /П./ 

Стамен Димитров Стамов 

/Изпълнителен директор на 

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД/ 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

ПОДПИСАН НА ХАРТИЯ! 

 

 

 


