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РЕШЕНИЕ
№ 188 / 18.02.2019 г.

за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена
поръчка
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108 от ЗОП и резултати отразени в Протокол
№ 1 от 14.11.2018 г., Протокол № 2 от 28.12.2018 г. и Протокол № 3 от 14.02.2019 г. на
Комисията, назначена със Заповед № 1501/14.11.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман,
за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за участие в процедура
Публично състезание при реда и условията на Глава 25та от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на технически
проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект:
”Изграждане на зала Арена Ихтиман”, открита с Решение № 1394 от 23.10.2018 г. на
Кмета на Община Ихтиман.
С прогнозна стойност в размер на 70 000.00 /седемдесет хиляди лева/ без ДДС,
открита с Решение № 1394 от 23.10.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман, с връзка
към електронна преписка в профила на купувача http://www.ihtimanobshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedat
e%20desc&obj_id=774
І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

Първо място - „МОДУЛОР - 2“ ЕООД
Комплексна оценка 78,84 точки.
Второ място - „БИЛДИНГКОНСУЛТ МГ“ ООД
Комплексна оценка 76,13 точки.
Трето място - „ДАКАРХ“ ЕООД
Комплексна оценка 74,28 точки.
Четвърто място - „ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД
Комплексна оценка 72,66 точки.
Пето място - „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД
Комплексна оценка 69,80 точки.
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Шесто място - „ГЛАВПРОЕКТ 1946“ ООД
Комплексна оценка 66,23 точки.
Седмо място - „НОВИЗА“ ЕООД
Комплексна оценка 61,95 точки.
Осмо място - „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД
Комплексна оценка 57,99 точки.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място „МОДУЛОР - 2“ ЕООД.
Мотиви: за участника не са налице основанията за отстраняване от
процедурата и отговаря на критериите за подбор.
Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за подбор.
ІІІ. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
1. На основание чл. 107, т. 3, вр. чл. 72, ал. 3 от ЗОП, отстранявам от
процедурата, участникът „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със
следните мотиви:
Съществен мотив да не се приеме така представената финансова обосновка от
участника от основните точки по ценообразуването на участника е това, че е описал
всички видове разходи за осигуровки върху изплатените възнаграждения, посочил е
съответните проценти, както и финансовото им изражение. При извършена проверка от
старана на комисията са установени разминавания в разходите за вънаграждения на
проектантите и пропуски в цитираните осигуровки и в заложените процентни разходи.
Не са предвидени разходи за ФТЗПБ върху изплатените възнаграждения на екипа, също
така са заложени и административно – управленски разходи, от което следва да се
разбере, че има пропуски и разминавания при общото ценообразуване.
2. На основание чл. 107, т. 3, вр. чл. 72, ал. 1 от ЗОП, отстранявам от
процедурата, участникът „ФРИБУЛ“ ООД, със следните мотиви:
Участникът е представил писмена обосновка извън срока по чл. 72, ал. 1 от
ЗОП.
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На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на
участниците в процедурата в тридневен срок, както и да се публикува на профила на
купувача съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП.
Настоящето решение може да се обжалва пред Комисия за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.
КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ …………П*……………….
Кмет на Община Ихтиман
Изготвил: ………………П*………………
Цв. Хаджийска
Гл. специалист

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

