
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-341 

гр. Костенец, 26.07.2018 г. 

 

 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена 

поръчка.  

  

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати с мотиви подробно изложени в Протокол №1 от 09.05.2018 г., Протокол №2 от 

07.06.2018 г., Протокол №3 от 21.06.2018 г., Протокол №4 от 24.07.2018 г. и Доклад с 

вх.№12-31 от 26.07.2018 г. на комисия, назначена със Заповед №РД-04-185/09.06.2018 г. 

на Кмета на Община Костенец за провеждане на публично състезание на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за упражняване на строителен надзор по 

време на строителството“ по Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. 

Костенец – лет. Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“ и Обособена позиция 

№2: „Избор на Изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на обект: „Строително-монтажни работи за подобряване на 

материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, открита с Решение №РД-04-136 

от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, Обявление с №841878 за която 

обществена поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки по преписка 

№00484-2018-0007 на 12.04.2018 г., електронна преписка в профила на купувача: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-uprajniavane-na-stroitelen-nadzor-po-vreme-na-

stroitelstvo  

  

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-31 от 26.07.2018 г. на Община Костенец от 

работата на комисия по провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

Изпълнител/и за упражняване на строителен надзор по време на 

строителството“, открита с Решение №РД-04-136 от 12.04.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец. 

  

 ІІ. Класирам участниците по обособените позиции в обществена поръчка с 

предмет: „Избор на Изпълнител/и за упражняване на строителен надзор по време 

на строителството“, открита с Решение №РД-04-136 от 12.04.2018 г. на Кмета на 

Община Костенец, според критерии за възлагане „най-ниска цена“ и в най-пълно 

съответствие с предварително обявените условия на процедурата, както следва: 

1. По Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. 

Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“. 

1 място – „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254   

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 22 300.00 лв. (двадесет и две 

хиляди и триста лева) без ДДС. 

2 място – „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801 

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 22 550.00 лв. (двадесет и две 

хиляди петстотин и петдесет лева) без ДДС. 



3 място – „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 28 000.00 лв. (двадесет и осем 

хиляди лева) без ДДС. 

4 място – „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668 

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 33 335.00 лв. (тридесет и три 

хиляди триста тридесет и пет лева) без ДДС. 

5 място – „Строл – 1000“ АД, с ЕИК 130046442 

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 58 000.00 лв. (петдесет и 

осем хиляди лева) без ДДС. 

6 място – „Контрол 21“ ООД, с ЕИК 130064337 

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 65 000.00 лв. (шестдесет и 

пет хиляди лева) без ДДС. 

2. По Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Строително-монтажни 

работи за подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. 

1  място – „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801   

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 6 950.00 лв. (шест хиляди 

деветстотин и петдесет лева) без ДДС. 

2  място – ЕТ „Строителен надзор Татяна Немска“, с ЕИК 130092219  

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 7 200.00 лв. (седем хиляди и 

двеста лева) без ДДС. 

3  място – „Кима Консулт“ ЕООД, с ЕИК 201425668 

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 9 995.00 лв. (девет хиляди 

деветстотин деветдесет и пет лева) без ДДС. 

4  място – „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527 

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 10 000.00 лв. (десет хиляди 

лева) без ДДС. 

5 място – „Бул Строй Контрол инженеринг“ АД, с ЕИК 130188559  

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 12 160.00 лв. (дванадесет 

хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС. 
 

ІІІ. Определям за изпълнител по обособените позиции на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на Изпълнител/и за упражняване на строителен надзор 

по време на строителството“, открита с Решение №РД-04-136 от 12.04.2018 г.  на 

Кмета на Община Костенец, както следва: 

1. По Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец – с. Костенец – лет. 

Костенец – участък от км 0+000 до км 9+000“.  

 „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Лозенец, п.к.1612,                

кв. Витоша, ул. "Димитър Шишманов" №11 (партер), тел.: 02/8624585, факс: 02/8624881, 

електронна поща: p_vladimirov@ikarconsult.com, интернет адрес: www.ikarconsult.com, 

представлявано от Пламен Василев Владимиров – Изпълнителен директор. 

2. По Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за упражняване на 

строителен надзор по време на строителството на обект: „Строително-монтажни 

работи за подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.  

   „Т 7 консулт“ ЕООД, с ЕИК 200007801, със седалище и адрес на управление: 

Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, п.к.4000,                   

ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №18, ет. 5, офис 15А, тел.: 032/393300, факс: 032/627672, 

електронна поща: t7.consultant@gmail.com, представлявано от Живко Николов Тенев – 

Управител.   

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
mailto:p_vladimirov@ikarconsult.com
http://www.ikarconsult.com/


ІV. Отстранени участници по Обособена позиция №2 „Избор на Изпълнител за 

упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: 

„Строително-монтажни работи за подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, както следва: 

1. „Икар Консулт“ АД, с ЕИК 131192254 

Мотиви за отстраняване: 

На основание чл. 107, т. 1 от Закона за обществените поръчки и т. 1 от Други 

основания за отстраняване на Раздел V.1. Обстоятелства, наличието на които е 

основание за отстраняване на участниците от Документацията във връзка с правилата по 

т. 3 Критерий за подбор, включващи минимални изисквания за технически и 

професионални способности от раздел ІІІ. Критерии за подбор от Документацията за 

участие в обществената поръчка: „Участникът трябва да определи за всяка от 

посочените позиции на експертите от предлагания от него надзорен екип отделни лица 

(един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия екип), поради това, че 

участника е посочил надзорен екип в който инж. Елка Борисова Георгиева е 

предложената едновременно за Ръководител надзорен екип и за Отговорник/специалист 

по контрола на качеството, в противоречие с изискването на възложителя, участникът да 

определи за всяка от посочените позиции на експертите от предлагания от него надзорен 

екип отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия 

екип), участника „Икар Консулт“ АД се отстранява от участие в процедурата. 

2. „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, с ЕИК 121915340 

Мотиви за отстраняване: 

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от Закона за обществените поръчки и т. 2 от 

Други основания за отстраняване на Раздел V.1. Обстоятелства, наличието на които е 

основание за отстраняване на участниците от Документацията във връзка с изискванията 

на възложителя, посочени в Раздел ІІ. „Изисквания към изпълнението на поръчката и 

технически спецификации от Документацията за участие в поръчката, определящи към 

Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка (Образец №8) да се 

прилага предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с работните 

спецификации и изискванията на възложителя. 

3. „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД, с ЕИК 202980092 

Мотиви за отстраняване: 

На основание чл. 107, т. 3 от Закона за обществените поръчки и т. 3 от Други 

основания за отстраняване на Раздел V.1. Обстоятелства, наличието на които е 

основание за отстраняване на участниците от Документацията във връзка с 

непредставена обосновка по чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, за начина 

на образуване на предложената цена, която е по-благоприятна с повече от 20 на сто от 

средната цена на останалите оферти за обособената позиция от обществената поръчка. 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията – 

гр.София, бул.„Витоша” №18, в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................/П/............................ 
         (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
 

 
 

 

Георги Янакиев – секретар на община Костенец 


