ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

РЕШЕНИЕ
№ 1245 / 19.09.2018 г.

за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена
поръчка
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 109 от ЗОП и резултати отразени в
Протокол № 1 от 27.08.2018 г., Протокол № 2 от 12.09.2018 г., Протокол № 3 от
17.09.2018 г. и Доклад от 18.09.2018 г. на Комисия назначена със Заповед
№ 1103/27.08.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман, за преглед, оценка и
класиране на офертите, депозирани за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Внедряване на енергоспестяващи мерки на
уличното осветление на територията на Община Ихтиман, чрез доставка
и монтаж на нови осветителни тела”, открита с Решение № 941 от
20.07.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман.
С прогнозна стойност в размер на 750 000.00 /седемстотин и петдесет
хиляди лева/ без ДДС, открита с Решение № 941 от 20.07.2018 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=i
ssuedate%20desc&obj_id=689
І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:
ПЪРВО МЯСТО: „БСМ“ ООД, с комплексна оценка – 100 точки;

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място „БСМ“ ООД.
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.
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ІІІ. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
1. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, отстранявам от процедурата,
участникът “ЕЛ И КЛИМА КОРЕКТ“ ООД, със следните мотиви:
Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и не е
изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка
и документацията за участие, а именно:
 Участникът е предложил гаранционен срок за новите осветителни тела,
по-малък от минимално поставения от Възложителя.
 Участикът е представил документи на английски език.
 Не е представил мостри от трите улични осветителни тела.
 Представена мостра не става ясно от коя мощност е, няма маркировка и
продуктова индентификация.
 Мострата на уличното осветително тяло не е от лят алуминий и няма
конструктивно оребряване.
 Мострата на уличното осветително тяло няма отделен модул за защита от
пренапрежения.
 Представени са сертификати за ISO от трета фирма „ДЕНИМА ПРО“
ООД.
2. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, отстранявам от процедурата,
участникът “ЛИДЕРЛАЙТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, със следните мотиви:
Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и не е
изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка
и документацията за участие, а именно:
 Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите по етап 1
надвишаващ максимално допустимия, обявен в Обявлението за
обществена поръчка.
 Участникът е предложил гаранционен срок за новите осветителни тела,
по-малък от минимално поставения от Възложителя.
 Участникът не е приложил мостри на осветителните тела.
3. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, отстранявам от процедурата,
участникът “ДАЗЪЛ ЛАЙТ ЮРЪП“ ЕООД, със следните мотиви:
Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочено
в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, а
именно:


Участникът е предложил Светлинен добив на осветител LED 26W 155 lm/W, който е под минимума поставен от Възложителя, а именно 160
lm/W.
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Мострите, които са представени от участника не отговарят на
заложените в техническата спецификация изисквания, а именно:
Мострите на уличните осветителни тела не са от лят алуминий и няма
конструктивно оребряване.
Няма отделен модул за защита от пренапрежения.

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.

