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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 276 /13.11.2017 година

Подписаният Иван Каменов Вълчев, кмет на Община Макреш, на основание 
чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и Доклад, 
предаден на 13.11.2017 година от дейността на комисията, назначена с Решение № 
264/27.10.2017 година на кмета на Община Макреш -  Иван Каменов Вълчев за класиране 
на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез обява за 
събиране на оферти с предмет: „Изготвяне на обследвания за установяване на 
техническите характеристики, технически паспорт,обследване за енергийна ефективност и 
подготовка на технически проекти на основно училище „Христо Ботев“ в 
с.Раковица,община Макреш, във връзка с кандидатстване по Мярка 7.2.“Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването или разрушаването на всички видове 
малка по мащаб инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година“ по две обособени позиции: 
Обособена позиция №1 „ Подготовка на енергийно обследване и технически паспорт 
и доклад за кандидатстване по Мярка 7, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 
инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година. Обособена позиция №2“Подготовка на 
технически проекти за кандидатстване по Мярка 7, Подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година

ОБЯВЯВАМ
Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане 

„икономически най-изгодна оферта“, в следния ред:

За Обособена позиция № 1: „Подготовка на енергийно обследване и технически 
паспорт и доклад за кандидатстване по Мярка 7, Подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 
инфраструктура““
1. Първо място: Участник „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД, гр.София с комплексна 
оценка 88,60 точки;
2. Второ място: Участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД, гр.София с комплексна 
оценка 70 точки;
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Обособена позиция № 2: „Подготовка на технически проекти за кандидатстване по 
Мярка 7, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
1. Първо място: Участник „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД , гр.София с комплексна 
оценка 100 точки;

1. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 1„,,Подготовка на 
енергийно обследване и технически паспорт и доклад за кандидатстване по Мярка 7, 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаб инфраструктура“ класирания на първо място 
участник:

„ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД, гр.София, ЕИК 202088175 с комплексна оценка 
88,60 точки;

2. За изпълнител на обществената поръчка по Обособена позиция № 2„Подготовка на 
технически проекти за кандидатстване по Мярка 7, Подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ класирания на първо място участник:

„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД , гр.София , ЕИК 131254649, с комплексна оценка 100

ГУчастникът „КИМА КОНСУЛТ “ ЕООД, гр.Пловдив подал оферта за Обособена 
позиция № 1, на основание чл. 107, ал. 1, т.2 от ЗОП.
Мотиви: не е представил в срока до 10.11.2017 година образеца на списъка по чл.64, ал.1,т.2 
от ЗОП , с посочена стойността на извършените услуги. Не е представил декларация за срока на 
валидност на офертата, която е задължителна. Не е представил към ценовото си предложение 
разбивка за формирането на цената, включително с индивидуалното по часово заплащане на 
експертите.

2. Участникът „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД гр.София подал оферта за обособена 
позиция № 2 ,на основание чл.107,ал.1,т.2 от ЗОП .
Мотиви: Участникът не е представил към ценовото си предложение разбивка за формирането на 
цената, включително с индивидуалното по часово заплащане на експертите.

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на интернет 
страницата на община Макреш http://makreshbg.com

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред 
Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните.

ОПРЕДЕЛЯМ

точки;
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