
ОВ/S S120
24/06/2020
292773-2020-BG

Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 1 / 5

Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292773-2020:TEXT:BG:HTML

България-Костинброд: Строителен надзор по време на строителството
2020/S 120-292773

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

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

Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция и главен юрисконсулт
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Телефон:  +359 72168712
Факс:  +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/22423

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:
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти 
за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително 
третиране
Референтен номер: ОП 2019-11

II.1.2) Основен CPV код
71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.1.3) Вид на поръчка
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Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на обществената поръчката: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието 
на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени 
отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. 
съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд, и осъществяване на 
независим строителен надзор при реализация на проекта“.
Дейността е свързана с осъществяване на дейностите на:
1. консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието; и
2. осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект 
„Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране 
на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“.

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: 72 970.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:
Поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ. Костинброд с размери 31 493 кв. м. Някои от дейностите могат 
да се извършват в офиса и/или друго място на изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Осъществяване на дейностите на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад 
за оценка на съответствието и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и 
изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“.
Дейност 1 „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите за обектите на изпълнявания проект“.
Дейност 2 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно чл. 166 от Закона 
за устройство на територията (ЗУТ) за обекти „Инсталация за предварително третиране на смесено 
събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на 
територията на община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“.
Обхватът на дейностите е съгласно чл. 168 от ЗУТ, вкл. координация на строителния процес до 
въвеждане на обекта в експлоатация.

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
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Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:
ДБФП № BG16M1OP002-2.002-0009-С01 проект: „Проект. и изграждане на комп. инсталации и на 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на терит. на РСУО Костинброд“

II.2.14) Допълнителна информация
Продължение от II.2.4):
Изпълняване функцията на координатор по БЗ съгласно Наредба No 2 от 22.3.2004 r. за минималните 
изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.
Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба No 5/28.1 2.2006 г. и на 
окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.
Надзор по време на отстраняване на дефекти в гаранционните срокове съгласно чл. 168. ал. 7 от ЗУТ.

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: 2019/S 169-413489

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 №: 80

Наименование:
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти 
за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително 
третиране

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
16/06/2020

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
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
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Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Геострой Консулт“ ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 177433086
Пощенски адрес: бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, офис № 2501
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1517
Държава: България
Електронна поща: geoexpert_2018@abv.bg 
Телефон:  +359 28603224
Факс:  +359 28603225
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Геоексперт България“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 200425291
Пощенски адрес: бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, офис № 2501
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1517
Държава: България
Електронна поща: geoexpert_2018@abv.bg 
Телефон:  +359 28603224
Факс:  +359 28603225
Изпълнителят е МСП: да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Мърчант Груп“ ООД
Национален регистрационен номер: 204043976
Пощенски адрес: ж.к. „Дружба“, бл. 109, вх. Г, ап. 9
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1592
Държава: България
Електронна поща: merchant_gr@abv.bg 
Телефон:  +359 886006737
Факс:  +359 28603225
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: 94 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 72 970.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:
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Участници:
1. „Конерджи“ ЕООД, гр. София 1404, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бул. „Гоце Делчев“ № 100, бл. 
22, вх. Г, ет. 2, ап. 5; тел./факс +359 29515664, ел. поща: O.Anastasov@Konergy.Net 
2. „Ведипема“ ЕООД, гр. София 1700, кв. „Витоша“, ул. „Чавдар Мутафон“ № 39, офис В2, за контакт: инж. 
Мая Алексиева, ел. поща: Aleksieva_51@abv.bg 
3. „Икюи Контрол“ ООД, гр. София 1164, ул. „Крум Попов“ № 24, ет. 3, за контакт: Валери Мътнешлиев, 
тел. +359 28653285, факс +359 24390654, ел. поща: vim@eqe.bg 
4. „Трансконсулт — Бг“ ООД; п.к. 1606, гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 13, вх. В, ет. 2; тел. +359 28053960, 
факс +359 29515070, ел. поща: Office@Transconsultgroup.Com 
5. „Геострой Консулт“ ДЗЗД, п.к. 1517, гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 247, ет. 5, офис № 2501, 
тел. +359 28603224, факс +359 28603225, ел. поща: Geoexpert_2018@Abv.Bg , представлявано от Елена 
Соколова, членове в ДЗЗД: „Геоексперт България“ ЕООД, ЕИК: 200425291 и „Мърчант Груп“ ООД, ЕИК: 
204043976, съгласно договор за ДЗЗД от 20.09.2019 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Телефон:  +359 29884070
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:
Чл. 197, ал. 2 във вр. с чл. 196, ал. 5 от ЗОП, в 10-дневен срок от уведомлението за съответното 
действие във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при 
Община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com 
Телефон:  +359 72168712
Факс:  +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/22423

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/06/2020
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