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РЕШЕНИЕ
№ РД-

i / d : M . i s s \ b г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 108 и чл. 109, във връзка с
чл. 186-189 от Закона за обществените поръчки и като взех предвид утвърдения от мен
Протокол № 1 от 11.08.2016г., , отразяващ работата на Комисията, назначена със Заповед
№ РД-05-269/04.08.2016г. за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при условията и реда
на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с предмет:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАСАЖДАНЕ НА ПАРКОВА
РАСТИТЕЛНОСТ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ: „ФИТНЕС
ЗА ВСИЧКИ НА ОТКРИТО" ПО ПУДОС, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВО
ОБОРУДВАНЕ И НА ТЕНИС МАСИ ЗА ВЪНШНО ПОЛЗВАНЕ
ЗА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД"
с три обособени позиции:
Обособена позиция №1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАСАЖДАНЕ
НА ПАРКОВА РАСТИТЕЛНОСТ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ:
„ФИТНЕС ЗА ВСИЧКИ НА ОТКРИТО" ПО ПУДОС
Обособена позиция №2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ
Обособена позиция №3: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕНИС МАСИ ЗА ВЪНШНО
ПОЛЗВАНЕ, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с ID №
9054692/26.07.2016г.
ОБЯВЯВАМ:
I. Отстранявам от участие в процедурата:
1. Участникът „Джемер" ЕООД с оферта с вх. № 08-00-94/4/1/03.08.2016г. на
основание, със следните мотиви:
- участникът „Джемер" ЕООД е подал своята оферта в 16.01ч, т.е. извън срока,
определен от Възложителя и съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗОП не следва да бъде отваряна.
2. Участникът Кооперация „Панда" с оферта с вх. № 08-00-94/2/03.08.2016г.
за втора обособена позиция, на основание чл. 101, ал. 5 и чл. 107, т. 2 от ЗОП, със
следните мотиви:
- при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия. „Неподходяща оферта" е тази която не отговаря на
техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно
Допълнителните Разпоредби на Закона за обществени поръчки, параграф 2, т. 25.
II. Класирам допуснатите участниците, въз основа на „Икономически найизгодна оферта", по критерия "оптимално съотношение
качество/цена",
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и Методика за определяне на комплексна оценка
на ценовите предложения на допуснатите участници, както следва:

1. Класиране за първа обособена позиция: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАСАЖДАНЕ НА ПАРКОВА РАСТИТЕЛНОСТ НЕОБХОДИМИ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ: „ФИТНЕС ЗА ВСИЧКИ НА ОТКРИТО" ПО ПУДОС
Първо място: „Петроникс Груп" ЕООД -100 точки;
2. Класиране за втора обособена позиция: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ
Първо място: „Петроникс Груп" ЕООД -100 точки;
Второ място: „Арт Парк" ЕООД - 63,66 точки;
3. Класиране за трета обособена позиция: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕНИС
МАСИ ЗА ВЪНШНО ПОЛЗВАНЕ
Първо място: „Петроникс Груп" ЕООД - 82 точки;
Второ място: Кооперация „Панда" - 74,19 точки;

ОПРЕДЕЛЯМ:
1. За изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет и за трите
обособени позиции на фирма „ПЕТРОНИКС ГРУП" ЕООД, класирана на първо
място и за трите обособени позиции, при условията на приетата оферта и протокола
на комисията.

Настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до
всички участници в процедурата, както и да се качи в Профила на купувача, във един
и същи ден.
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