
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№РД-04-41/23.01.2020 г. 

гр. Костенец 

 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 108, т. 4 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), Протокол №1 от 17.10.2019 г., Протокол №2 от 

15.11.2019 г. и утвърден Протокол №3 от 05.12.2019 г. от работата на комисията, 

назначена със Заповед №РД-04-475/17.10.2019 г. на Кмета на Община Костенец за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти, подадени за участие в публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически 

паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен водопровод и 

реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на 

улица "Стефан Караджа", гр. Костенец“. Процедурата е открита с решение        

№РД-04-422 от дата 25.09.2019 г. на Кмета на Община Костенец, УИН в РОП на 

поръчката 00484-2019-0007. 

 

РЕШИХ: 

 

 I. Отстранявам от участие в публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне на технически паспорт и 

окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен водопровод и 

реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на 

улица "Стефан Караджа", гр. Костенец“, следните участници: 

 1. „Стройконтрол – П“ ООД на основание чл. 107, т. 1 предложение първо от 

ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, тъй като не отговаря на поставените 

критерии за подбор и не изпълнява условията, посочени в документацията за участие, 

съгласно подробно изложените мотиви в Протоколите от работата на комисията. 

 2. „Пи Ес Консулт“ ЕООД на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй 

като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката, съгласно подробно изложените мотиви в Протоколите от 

работата на комисията. 

 3. „Контпас” ООД на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката, съгласно подробно изложените мотиви в Протоколите от 

работата на комисията. 

 4. „Пътинвест Инженеринг” АД на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, 

тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката, съгласно подробно изложените мотиви в Протоколите от 

работата на комисията. 

 5. „Стройнадзор – НСН“ ООД на основание чл. 107, т. 1 предложение първо от 

ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, тъй като не отговаря на поставените 

критерии за подбор и не изпълнява условията, посочени в документацията за участие, 

съгласно подробно изложените мотиви в Протоколите от работата на комисията. 

6. „Ивт Консулт“ ЕООД на основание чл. 107, т. 1 предложение първо от ЗОП, 

във връзка с чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, тъй като не отговаря на поставените критерии за 



подбор и не изпълнява условията, посочени в документацията за участие, съгласно 

подробно изложените мотиви в Протоколите от работата на комисията. 

7. Обединение „Рубикон – ИТСИ“ на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, 

тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката, съгласно подробно изложените мотиви в Протоколите от 

работата на комисията. 

8. „Градиакт Консулт“ ООД  на основание чл. 107, т. 1 предложение първо от 

ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, тъй като не отговаря на поставените 

критерии за подбор и не изпълнява условията, посочени в документацията за участие, 

съгласно подробно изложените мотиви в Протоколите от работата на комисията. 

 

 II. Прекратявам процедурата с предмет: „Строителен надзор, КБЗ, изготвяне 

на технически паспорт и окончателен доклад на обект: „Реконструкция на уличен 

водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и 

бордюри на улица "Стефан Караджа", гр. Костенец“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 

от ЗОП, поради това, че всички оферти са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР 

на ЗОП, а именно: подадени са от участници, за които са налице посочените в 

процедурата основания за отстраняване. 

 

III. На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от 

ППЗОП, решението да се публикува към електронната преписка на поръчката на 

електронен адрес: http://kostenetz.com/?q=en/content/ps-stroitelen-nadzor-obekt-st-

karadzha в профила на купувача на Община Костенец, в деня на изпращането му на 

участниците. 

 

IV. Решението може да се обжалва в 10-дневен срок от връчването, съгласно      

чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д” от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията. 

 
 

………………/П/……........... 
   (заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП) 
ЙОРДАН АНГЕЛОВ 

Кмет на Община Костенец 


