
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-99 

гр. Костенец, 22.03.2018 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 07.03.2018 г., Протокол №2 от 

15.03.2018 г., Протокол №3 от 22.03.2018 г. и Доклад с вх.№12-6 от 22.03.2018 г. на 

комисия, назначена със Заповед №РД-04-80 от 07.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец 

за провеждане на публично състезание на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне 

на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор", открита с Решение №РД-04-49 от 

09.02.2018 г. на Кмета на Община Костенец, по две обособени позиции: Обособена позиция   

№ 1 - Проектиране за обект „Благоустрояване на централни градски части в гр. Костенец, 

гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване на авторски надзор и Обособена позиция 

№ 2 - Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на площадка за игра и отдих в           

с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, 

община Костенец” и осъществяване на авторски надзор, Обявление с №829385 за която 

обществена поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки по преписка 

№00484-2018-0002 на 09.02.2018 г., електронна преписка в профила на купувача: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/publichno-sastezanie-proektanski-uslugi-dve-pozicii   

  

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-6 от 22.03.2018 г. на Община Костенец от 

работата на комисия по провеждане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на 

проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни инвестиционни проекти и 

последващо осъществяване на авторски надзор", открита с Решение №РД-04-49 от 

09.02.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

  

 ІІ. Класирам участниците по обособените позиции в обществена поръчка с 

предмет: "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни 

инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор", открита с 

Решение №РД-04-49 от 09.02.2018 г. на Кмета на Община Костенец, според „оптимално 

съотношение качество/цена“ по одобрените и обявени показатели, на база комплексна 

оценка и в най-пълно съответствие с предварително обявените условия на процедурата, 

както следва: 

1. По Обособена позиция №1: Проектиране за обект „Благоустрояване на 

централни градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и осъществяване 

на авторски надзор. 

1 място – със 100 точки „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872  

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 15 390.00 лв. (петнадесет 

хиляди триста и деветдесет лева) без ДДС, формирана както следва: 

За изготвяне на работен проект, общо в размер на 12 440.00 лева (дванадесет 

хиляди четиристотин и четиридесет лева) без ДДС; 

Упражняване на авторски надзор, общо в размер на 2 950.00 лева (две хиляди 

деветстотин и петдесет лева) без ДДС. 



  

2. По Обособена позиция №2: Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на 

площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в           

гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на авторски надзор. 

1 място – със 100 точки „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872  

- предложена обща цена за изпълнение в размер на 9 390.00 лв. (девет хиляди 

триста и деветдесет лева) без ДДС, формирана както следва: 

За изготвяне на работен проект, общо в размер на 7 940.00 лева (седем хиляди 

деветстотин и четиридесет лева) без ДДС; 

Упражняване на авторски надзор, общо в размер на 1 450.00 лева (хиляда 

четиристотин и петдесет лева) без ДДС. 
 

ІІІ. Определям за изпълнител по обособените позиции на обществена поръчка с 

предмет: "Предоставяне на проектантски услуги във връзка за изготвяне на работни 

инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор", открита с 

Решение №РД-04-49 от 09.02.2018 г. на Кмета на Община Костенец, както следва: 

1. По Обособена позиция №1: Проектиране за обект „Благоустрояване на 

централни градски части в гр. Костенец, гр. Момин проход и с. Костенец” и 

осъществяване на авторски надзор. 

 „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Оборище, п.к.1504,               

ул. “Тракия“ №35, ап.2, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. “Люлин 1“, п.к.1360, 

ул.“109“, №19, ет.7, тел.: 0885/847634, е-mail: office@bsp-bg.com, представлявано от Тома 

Огнянов Чакалов – Управител. 

2. По Обособена позиция №2: Проектиране на обект „Ремонт и реконструкция на 

площадка за игра и отдих в с. Костенец, УПИ II, кв.47 и площадка за игра и отдих в           

гр. Костенец, УПИ IV, кв.70, община Костенец” и осъществяване на авторски надзор. 

 „Би Ес Проект“ ЕООД, с ЕИК 175245872, със седалище и адрес на управление: 

Област София (столица), община Столична, гр. София, район Оборище, п.к.1504,               

ул. “Тракия“ №35, ап.2, с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. “Люлин 1“, п.к.1360, 

ул.“109“, №19, ет.7, тел.: 0885/847634, е-mail: office@bsp-bg.com, представлявано от Тома 

Огнянов Чакалов – Управител. 

 

 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 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


