
 

 

 

Р ЕШЕНИЕ  
№РД-04-503/30.10.2019 г. 

гр. Костенец 

 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител за обществена 

поръчка 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 109 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените 

поръчки и като приемам констатациите и изводите, отразени в подписаните от 

членовете на комисията Протоколи /Протокол 01 от 26.09.2019 г.; Протокол 02 от 

09.10.2019 г.; Протокол 03 от 29.10.2019 г./ от дейността на комисия, назначена със 

Заповед №РД-04-423/26.09.2019 г. на Кмета на Община Костенец за разглеждане, 

оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи по 

проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“, открита 

с Решение номер №РД-04-344/19.08.2019 г. на Възложителя и вписана в Регистъра на 

обществените поръчки в АОП 00484-2019-0006, ID 924689/ 19.08.2019 г. и Обявление 

ID 928650/19.08.2019 г.  

 

РЕШИХ: 

 

       След като се запознах подробно с офертите на участниците, протоколите от 

работата на комисията и доклада установих, че всички действия на комисията са 

законосъобразни и в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, 

поради което съм приел нейната работа. 

 

О Д ОБ Р ЯВ АМ :  

 

      Класирането на участниците съгласно икономически най-изгодната оферта въз 

основа на обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“  

/чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП/ в следния ред: 

Класирани участници: 

1-во място: Консорциум „Път-КО 2018“ ДЗЗД, с адрес: п.к.1404, гр. София,    

ж.к. „Мотописта“, бл. 11 Е, с комплексна оценка 100 точки 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

      І. За изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на първо 

място: 

Консорциум „Път-КО 2018“ ДЗЗД, с адрес: п.к.1404, гр. София,                      

ж.к. „Мотописта“, бл. 11 Е, тел.:02/9583050, електронен адрес: bild_tu@abv.bg, 

представлявано от Владимир Ангелов Лазов.  

 

ІІ. Отстранените участници и мотиви за тяхното отстраняване: 

1. „Мегаинвест-холд“ ЕООД 

Правно основание: чл. 107, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗОП във връзка с т. 4. 

Съдържание на ПЛИК „Предлагани ценови параметри” от Раздел 3 „Подготовка на 
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офертата“ от Документацията за участие и провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни 

работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“, 

регламентиращ „В случай, че в представена КСС на електронен носител във файлов 

формат excel с отключени формули се установи грешка в изчисленията, участникът 

ще бъде отстранен!“.  

Фактическо основание:  
В ценовото си предложение, участникът „Мегаинвест-холд“ ЕООД не е 

използвал Образец №4.1 КСС.xlsx формат, който е приложен към процедурата за 

избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително 

монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община 

Костенец“. В резултат има допуснати грешки в изчисленията поради неточности в 

количествата на следните позиции: 
- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Иван Вазов“ –                

с. Костенец – в позиция 2.3 – ред 145 вместо количество 124 т., стойността е 

пресметната с 123,6 т., а в позиция 2.4 – ред 146 вместо количество 186 т., стойността е 

пресметната с 185,5 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мусала“ – с. Костенец – 

в позиция 2.3 – ред 182 вместо количество 134 т., стойността е пресметната с 133,9 т., а 

в позиция 2.4 – ред 183 вместо количество 134т., стойността е пресметната с 133,9 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Хан Аспарух“ –             

с. Костенец – в позиция 2.3 – ред 229 вместо количество 161 т., стойността е 

пресметната с 161,28 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ружа“ – гр. Момин 

проход – в позиция 2.1 – ред 281 вместо количество 168 т., стойността е пресметната с 

167,5 т. 

 

2. „Инфракънстракшън“ ЕАД 

Правно основание: чл. 107, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗОП във връзка с т. 4. 

Съдържание на ПЛИК „Предлагани ценови параметри” от Раздел 3 „Подготовка на 

офертата“ от Документацията за участие и провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни 

работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“, 

регламентиращ „В случай, че в представена КСС на електронен носител във файлов 

формат excel с отключени формули се установи грешка в изчисленията, участникът 

ще бъде отстранен!“. 

Фактическо основание:  
В ценовото си предложение, участникът „Инфракънстракшън“ ЕАД не е 

използвал Образец №4.1 КСС.xlsx формат, който е приложен към процедурата за 

избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително 

монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община 

Костенец“. В резултат има допуснати грешки в изчисленията поради неточности в 

количествата на следните позиции: 
- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Иван Вазов“ –                

с. Костенец – в позиция 2.3 – ред 144 вместо количество 124 т., стойността е 

пресметната с 123,6 т., а в позиция 2.4 – ред 145 вместо количество 186 т., стойността е 

пресметната с 185,5 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Мусала“ – с. Костенец – 

в позиция 2.3 – ред 181 вместо количество 134 т., стойността е пресметната с 133,9 т., а 

в позиция 2.4 – ред 182 вместо количество 134 т., стойността е пресметната с 133,9 т. 

- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Хан Аспарух“ –             

с. Костенец – в позиция 2.3 – ред 228 вместо количество 161 т., стойността е 

пресметната с 161,28 т. 



- Подобект: „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ружа“ – гр. Момин 

проход – в позиция 2.1 – ред 280 вместо количество 168 т., стойността е пресметната с 

167,5 т. 

 

      ІІІ. Протоколи /Протокол 01 от 26.09.2019 г.; Протокол 02 от 09.10.2019 г.; 

Протокол 03 от 29.10.2019 г./. Решенията в посочените протоколи са взети с 

единодушие от членовете на комисията. 

 

IV. Договорът за възлагане на изпълнението на обществената поръчка да се 

сключи с определения за изпълнител участник при условията на подадената от него 

оферта и при спазване на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и предварително обявените изисквания на 

Възложителя. 

 

       Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София 1000, бул. Витоша № 18, телефон: 02/ 935-61-13, електронна 

поща: cpcadmin@cpc.bg в десетдневен срок от получаването му. 

 

Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен 

срок от издаването му и в същия ден да се публикува заедно с доклада по чл. 103, ал. 3 

от ЗОП и протоколите от работата на комисията в профила на купувача на адрес: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/node/119. Връзка към електронната преписка за 

процедурата: http://kostenetz.com/?q=en/content/op-smr-rekonstruktsiya-blagoustroyavane-

ulitsi. 

 

 

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

ЕВГЕНИЯ ЗАХАРИЕВА  

Вр.И.Д. Кмет на Община Костенец  
Съгласно Заповед №ОА-293/23.10.2019 г. на 

Областен управител на Софийска област   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Георги Янакиев – секретар на община Костенец 
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