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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219925-2019:TEXT:BG:HTML

България-Костинброд: Строителен надзор
2019/S 091-219925

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Община Костинброд
000776363
ул. „Охрид“ № 1
Костинброд
2230
България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни
програми и проекти“ и главен юрисконсулт
Телефон:  +359 35972168712
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Факс:  +359 35972168777
код NUTS: BG412
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/17773

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.4) Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на общинска пътна
мрежа в община Костинброд“.
Референтен номер: ОП-2018-2

II.1.2) Основен CPV код
71520000

II.1.3) Вид на поръчка

mailto:kostinbrod.bg@gmail.com
http://www.kostinbrod.bg
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Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на изпълнение по настоящата процедура ще бъде осъществяване на дейности по строителен
надзор на строително монтажни работи на обект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община
Костинброд“. В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен
надзор по време на строителството съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват,
регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 100 200.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71520000
71521000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:
Територията на община Костиброд, Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Изпълнителят участва в съставяне на протокол за предаване/приемане на одобрения инвестиционен
проект и разрешение за строеж; съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне
на строителна линия и ниво на строежа; заверява заповедна книга и уведомява възложителя и
специализираните контролни органи и РДНСК; подписва всички актове и протоколи по време на
строителството, съставяни по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен за
съставител или лице, извършило проверка, или в присъствието на което е съставен документът;
съставя и организира подаването от името на възложителя на всички необходими документи, искания,
заявления и други документи пред компетентните органи за осъществяване на инвестиционния процес
без прекъсване; изготвя окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Дейностите се изпълнява за 5
обекта и пододобекти към тях от обществената поръчка по документацията и технически проекти в нея.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: К2 — организация за качествено изпълнение на поръчката / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
Договор №23/07/2/0/00559/20.03.2018г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка
7.2. на ПСРС 2014-2020

II.2.14) Допълнителна информация
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Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор №
23/07/2/0/00559/20.3.2018 г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските
райони 2014—2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“.

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 159-364916

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 60

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
03/05/2019

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 7
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Техно Левъл—С Консулт“ ДЗЗД
177233675
район „Овча купел“, ул. „Бързарица“ № 2
София
1618
България
Телефон:  +359 884990008
Електронна поща: office@technolevel.bg 
Факс:  +359 29555020

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364916-2018:TEXT:BG:HTML
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код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Техно Левъл“ ООД
204507120
район „Овча купел“, ул. „Бързарица“ № 2, ет. 1, ап. 2
София
1618
България
Телефон:  +359 884990008
Електронна поща: office@technolevel.bg 
Факс:  +359 29555020
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„С Консулт“ ЕООД
130400389
район „Витоша“, бул. „България“ № 98, секция В, ет. 1, офис 13В
София
1680
България
Телефон:  +359 29555020
Електронна поща: office@sconsultbg.com 
Факс:  +359 29555020
код NUTS: BG411
Изпълнителят е МСП: да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 103 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 100 200.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

Финансирането на обществената поръчка е осигурено по договор № 23/07/2/0/00559/20.3.2018 г. за
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014—2020 г., мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Участници в
процедурата:
1. „Трансконсулт-БГ“ ООД, гр. София с ЕИК 121389659;
2. „Рафаилов Консулт“ ЕООД, гр. София с ЕИК 121811498;
3. „Пловдивинвест“ АД, гр. Пловдив с ЕИК 825240527;
4. „Ведипема“ ЕООД, гр. Плевен с ЕИК 114688344;
5. „Икар Консулт“ АД, гр. София с ЕИК 131192254;
6. „Техно Левъл—С Консулт“ ДЗЗД, гр. София с Булстат 177233675 и партньори:
1) „С Консулт“ ЕООД, гр. София с ЕИК 130400389; и

mailto:office@technolevel.bg
mailto:office@sconsultbg.com
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2) „Техно Левъл“ ООД, гр. София с ЕИК 204507120;
7. „Обединение Бул-Строй“ ДЗЗД, гр. София, без Булстат, с партньори:
1) „БУЛ Инвест Контрол“ ЕООД, гр. София с ЕИК 204782351; и
2) „Стройнорм“ ЕООД, гр. София с ЕИК 200285252.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП в 10-дневен срок
от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата на която е изтекъл
срокът за извършване на съответното действие на основание чл. 197, ал. 2 от ЗОП пред Комисията за
защита на конкуренцията с копие до въложителя. Съгласно чл. 225, ал. 1 от ЗОП — в 2-месечен срок от
публикуване на обявлението за възложена поръчка в РОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при община Костинброд
ул. „Охрид“ № 1
Костинброд
2230
България
Телефон:  +359 72168712
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Факс:  +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/17773

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/05/2019
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