
 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

№РД-04-345/31.07.2018 г. 

РАДОСТИН РАДЕВ - в качеството си на КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ на основание        

чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1 от Закона за Обществени Поръчки – ЗОП, във връзка с 

обществена поръчка, Провеждана като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда 

на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП 

с Предмет: „Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни 

инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три обособени позиции: 

Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към 
болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на авторски 

надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди 

битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и Обособена позиция №3 – 
„Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода от каптаж в курорт 

Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и 

осъществяване на авторски надзор“, открита с Решение №РД-04-177/02.05.2018 г. на Кмета на Община 
Костенец, изпратено в РОП на 03.05.2018 г. и  публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с ID845251 и Обявление 

за поръчка изпратено за публикуване в РОП на 03.05.2018 г. и публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с 

ID845252 и утвърдения на 31.07.2018 г. ДОКЛАД предоставен ми в едно с ПРОТОКОЛ №1 от    

28.05.2018 г., ПРОТОКОЛ №2 от 21.06.2018 г., ПРОТОКОЛ №3 от 04.07.2018 г., ПРОТОКОЛ №4 от 
17.07.2018 г., ПРОТОКОЛ №5 от 27.07.2018 г. и ПРОТОКОЛ №6 от 27.07.2018 г. от заседания на 

Комисията, назначена със ЗАПОВЕД №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета на община Костенец, така и 

пълната документация от проведената обществената поръчка. 

 

I ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

 

I.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

I.1.1 ПЪРВО МЯСТО 

т.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД с К1 = 80 точки 

 

I.1.2 ВТОРО МЯСТО 

т.1 ЗА „КОНСУЛТ 2000“ ООД с К3 = 71,04 точки 

 

I.1.3 ТРЕТО МЯСТО 

т.1 ЗА „БОНДИС“ ООД с К2 = 56,64 точки 

 

I.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

I.2.1 ПЪРВО МЯСТО 

т.1 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД с К4 = 80 точки 



 

 

II ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1, чл. 109 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ за ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществена поръчка, Провеждана като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на УСЛУГА по реда 

на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП 
с Предмет: „Предоставяне на проектантски услуги във връзка с изготвяне на работни 

инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор“ по три обособени позиции: 

Обособена позиция №1 - „Проектиране на обект „Укрепване и реконструкция на пешеходен мост към 

болница в гр. Костенец и прилежащи към устоите му подпорни стени” и осъществяване на  авторски 
надзор“, Обособена позиция №2 - „Проектиране на обект „Закриване и рекултивация на Депо за твърди 

битови отпадъци, гр. Костенец“ и осъществяване на авторски надзор“ и Обособена позиция №3 – 

„Проектиране на обект „Изграждане на довеждащ водопровод за минерална вода от каптаж в курорт 
Пчелински бани /ПИ №58863.200.184 по кадастралната карта на к. Пчелински бани/ до село Пчелин” и 

осъществяване на авторски надзор“, открита с Решение №РД-04-177/02.05.2018 г. на Кмета на Община 

Костенец, изпратено в РОП на 03.05.2018 г. и  публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с ID845251 и Обявление 
за поръчка изпратено за публикуване в РОП на 03.05.2018 г. и публикувано в РОП на 03.05.2018 г. с 

ID845252 и утвърдения на 31.07.2018 г. ДОКЛАД предоставен ми в едно с ПРОТОКОЛ №1 от    

28.05.2018 г., ПРОТОКОЛ №2 от 21.06.2018 г., ПРОТОКОЛ №3 от 04.07.2018 г., ПРОТОКОЛ №4 от 

17.07.2018 г., ПРОТОКОЛ №5 от 27.07.2018 г. и ПРОТОКОЛ №6 от 27.07.2018 г. от заседания на 
Комисията, назначена със ЗАПОВЕД №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета на община Костенец, както 

следва: 

 

II.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

 

II.1.1 ПЪРВО МЯСТО 

т.1 ЗА „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД със следните параметри: 

т.1.1 Предложената цена е: 26 800 лв. без ДДС 

т.1.2 Срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 88 (осемдесет и 

осем) календарни дни 

 

II.2 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

II.2.1 ПЪРВО МЯСТО 

т.1 ЗА ОБЕДИНЕНИЕ „РЕДИСКАВЪР“ ДЗЗД със следните параметри: 

т.1.1 Предложената цена е: 25 800 лв. без ДДС 

т.1.2 Срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка – 24 (двадесет и 

четири) календарни дни 

 

III ОБЯВЯВАМ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИТЕ ЗА ТОВА: 

 

На основание чл. 22, ал. 5, т. 6, буква „г“ от ЗОП обявявам участниците отстранени от участие в 
обществената поръчка, както и мотивите довели до тяхното отстраняване, а именно: 

 

III.1 ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

 

III.1.1 „НИПРОРУДА“ ООД 



 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 

които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 
участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: Участникът не 

е разработил и изрично посочил, кое за него е и кое той възприема и разбира, че е 

„координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти“. 

 

III.1.2 „ЕКОЕМ“ ЕООД 

т.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл. 101, ал. 5 от ЗОП при което следва, че 

участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 
Участникът се отстранява от обществената поръчка и Техническото предложение на 

участника не се оценява и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Ценово предложение на 

участника не се отваря, като конкретните мотиви за това са, както следва: Участникът е 
разработил „предложение за изпълнение на поръчката“ в което е отразено 

наименованието на Община Петрич и не се отнася за Община Костенец. 

 

Като тези изброени мотиви и утвърдения на утвърдения на 31.07.2018 г. ДОКЛАД предоставен ми в едно 
с ПРОТОКОЛ №1 от 28.05.2018 г., ПРОТОКОЛ №2 от 21.06.2018 г., ПРОТОКОЛ №3 от 04.07.2018 г., 

ПРОТОКОЛ №4 от 17.07.2018 г., ПРОТОКОЛ №5 от 27.07.2018 г. и ПРОТОКОЛ №6 от 27.07.2018 г. 

от заседания на Комисията, назначена със ЗАПОВЕД №РД-04-233/28.05.2018 г. на Кмета на община 

Костенец и отразени в ТОЧКА ІІІ от това РЕШЕНИЕ напълно възприемам и те мотивират настоящото 

ми решение. 

Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 - дневен 

срок от получаването му. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА с 

адрес: гр. София, бул. ”Витоша” №18, електронна поща: cpadmin@cpc.bg и електронна страница 

www.cpc.bg 

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок, считан от датата 

на издаването му на участниците в обществената поръчка.  

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото Решение да се публикува в „Профила на купувача“ 
на община Костенец в деня на изпращането му на кандидатите или на участниците, а когато не подлежи 

на изпращане - в деня на издаването му 

Електронната връзка към електронната преписка в „Профила на купувача“, където са публикувани 

протоколите и доклада на комисията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП е следната:  

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-

proekti  

 

…………/П/………………. 

(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН РАДЕВ 

Кмет на община Костенец 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti
http://www.kostenetz.com/?q=en/content/ps-proektanski-uslugi-izgotviane-na-rabotni-investicionni-proekti

