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РЕШЕНИЕ

за класираме на участниците и определяне на
изпълнител на обществена поръчка

Подписаният по-долу Трайко Младенов Кмет на община Костинброд, с адрес
гр.Костинброд, ул. „Охрид" №1, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 108, т.1 и
чл.Ю9 от Закона за обществените поръчки и като приемам констатациите и изводите
отразени в подписани от членовете на комисията Протоколи /Протокол № 1 от
30.08.2016г., Протокол № 2 от 30.08.2016г. и Протокол № 3 от 07.09.2016г. предадени ми
с Доклад от 07.09.2016г./ от дейността на комисията назначена със Заповед № РД-05292/30.08.2016г. на Кмета на община Костинброд за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет:
„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект,
необходим на община Костинброд за кандидатстване с проектно предложение по Мярка
М07—„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Под мярка
7.2.Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването па всички
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия" на ПРСР 2014-2020г.за проект
„Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община
Костинброд" „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на
с.Драговищица и с.Голяновци, община Костинброд. „Реконструкция на водопровод по
ул. „Момчил войвода" от о.т. 293 до о.т. 398", гр. Костинброд открита с Решение № РД05-254/21.07.2016г. на Кмета на община Костинброд за откриване на открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и публикувано обявление
в регистъра на агенцията по обществените поръчки под № 00035-2016-0008.
РЕШИХ:
След като се запознах подробно с офертите на участниците, протоколите от
работата на комисията и доклада установих, че всички действия на комисията са
законосъобразни и в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя,
поради което съм приела нейната работа.
ОБЯВЯВАМ:

Класираното на у м а п п и ц т с , п.глясно обивсипн критерий ta ньхиаганс
„икономически иаи-u подма оферта" и слсднин ред:

I. Класираните участници:
1 -но място - Участник № 1 - „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ"
ЕООД, град София - 1 0 0 точки.
и
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка, участника класиран на първо
място:
„КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ" ЕООД, град София.

С )

Участникът е класиран на първо място тай като е представил оферта, отговаряща
иа условията на възложителя и при прилагане критерий за оценка на офертата е събрал
иай-висока комплексна оценка.
II. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:
НЯМА

Ш.Подробни мотиви за разглеждането, оценяването и класирането на офертите
са изложени в Протоколи /Протокол № 1 от 30.08.2016г., Протокол № 2 от 30.08.2016г. и
Протокол № 3 от 07.09.2016г. предадени ми с Доклад от 07.09.2016г./изготвени и
подписани от комисията. Решенията в посочените протоколи са взети с единодушие от
членовете на комисията.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на
конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша" 18, телефон: 02/935-61-13, електронна
поща: cpcadmin@cpc.bg
На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, жалбата може да бъде подадена в 10-дневен
срок от получаване на настоящото решение.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в
тридневен срок от издаването му. Връзката към електронната преписка за процедурата в
профила на купувача е: http://kostinbrod.bg/archives/9401
На основание чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП, договорът за обществена поръчка може да бъде
сключен преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяване на участника, тъй като
определеният за изпълнител е единствения заинтересован участник в процедурата.
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