
РЕШЕНИЕ

за определяне на изпълнител на обществена поръчка
 

        На основание чл.106, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с одобрен Доклад №АСД-
161#4/02.04.2021г. от работата на комисията, назначена със Заповед №РД-22-19/18.03.2021г. на Областния управител на област
Пловдив, съгласно Заповед за заместване №РД-20-46/22.03.2021г. , за провеждане на обществена поръчка с предмет:
  „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи
за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км
97+950 до км 98+300”
РЕШИХ

I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ на цитираната по-горе обществена поръчка, с правно основание по чл.3, ал.1, т.3,
чл.18, ал.1, т.8 във връзка с чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП, съгласно предварително обявения критерий за възлагане  "най-ниска
цена", както следва:
КласиранеПредложения/Оферти Цена
1 АМОРФ АРХИТЕКТИ ООД 83100,00 лв.
2 КИНЕКС ООД 84900.00 лв.

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
На основание чл.108, т.1 и чл.109 от ЗОП, във връзка с резултатите от работата на комисията по чл.103,ал.1 от ЗОП и в
съответствие с предварително обявените условия на поръчката, определям: За изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни
работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в
участъка от км 97+950 до км 98+300”, открита с решение №РД-20-42/18.03.2021г. на възложителя, публикувана в РОП с ID
D101012, УЧАСТНИКА "АМОРФ АРХИТЕКТИ" ООД, класиран на първо място, с който да бъде сключен договор при
условията на чл.112 от ЗОП.
III. МОТИВИ ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО: 
С Решение №РД-20-42/18.03.2021г. на възложителя -Петър Петров -За областен управител на област Пловдив съгласно
Заповед за заместване №РД-20-31/04.03.2021г. на Областния управител на област Пловдив, е открита процедура по
чл.18,ал.1,т.8 във връзка с чл.79,ал.1,т.4 от ЗОП- договаряне без предварително обявление, за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни
и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866
„Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”. Максималната прогнозна стойност на поръчката е 85 040.00 лв.
без включен ДДС. 
На основание чл.22,ал.2 от ЗОП във връзка с чл.64, ал.1 и ал.2 от ППЗОП, с решението  е одобрена покана до стопанските
субекти: АМОРФ АРХИТЕКТИ ООД, ЕИК 203601862; КИНЕКС ООД, ЕИК 160084413; ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 108507750.  Поръчката е
публикувана в Централизираната информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) с уникален номер в РОП 00799-2021-0004.
Определено е, че обществената поръчка се възлага въз основа на критерия за възлагане "най-ниска цена", а съгласно чл.67 от ППЗОП задължителен етап от
процедурата е провеждане на преговори  с допуснатите участници. Със Заповед №РД-22-19/25.03.2021г. на възложителя е назначена комисия за подбор,
разглеждане и оценка на офертите. Комисията е провела редовни заседания, действията й са протоколирани, а резултатите от работата й са отразени в
доклад, представен на авъзложителя и одобрен по реда на чл.106 от ЗОП. Комисията е разгледала офертите на участниците, като в резултат ги е допуснала и
оценила по критерия "най-ниска цена", в съответствие с изисквнаията на ЗОП и предварително обявените условия на поръчката. При провеждане на
процедурата, видно от протоколираните действия на комисията, не са вземани решения в нарушение на ЗОП и/или интересите на възложителя. Съгласно
документацията, изготвена в хода на работата на комисията, в срока за подаване на оферти са постъпили 3 оферти за участие в обществената поръчка, от
тримата поканени стопански субекти: КИНЕКС ООД; АМОРФ АРХИТЕКТИ ООД; ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Комисията е разгледала офертите,
допуснала е до участие и трите оферти, тъй като отговарят на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор съгласно условията
на възложителя и изискванията на ЗОП и е уведомила чрез профила на купувача допуснатите участници за датата и часа на етапа-преговори, съгласно
чл.18,ал.7 от ЗОП и чл.67 от ППЗОП. За преговори са се явили само двама (КИНЕКС ООД; АМОРФ АРХИТЕКТИ ООД) от допуснатите общо трима
участници, поредността за преговори с които, комисията е определила чрез жребий съгласно чл.67,ал.1 от ППЗОП. В условията на възложителя,
обективирани в поканата до стопанските субекти, изрично е записано условието, че етап "преговори" е задължителен за поръчката с правно основание
чл.79,ал.1,т.4 от ЗОП и чл.64 от ППЗОП, поради което разгледаната и оценена оферта на неявилия се за преговори участник лишава възложителя от правото
му по чл.18, ал.7 от ЗОП  и не участва в крайното класиране по критерия "най-ниска цена".
С участника, определен за изпълнител на поръчката, следва да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка при условията на чл.112 от ЗОП.
Няма основания за прекратяване на процедурата.
На основание чл.22,ал.10 от ЗОП и чл.19а от ППЗОП, настоящото решение да се изпрати за публикуване в РОП чрез платформата по чл.39а,ал.1 от ЗОП в
деня на изпращането му до участниците.
Решението се смята за връчено на участниците от постъпването на съобщението на потребителските им профили , което се удостоверява с електронен
времеви печат.  

            Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал.1, т.7, б."а" от ЗОП пред
           Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването му.

ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ 
(съгласно Заповед за заместване №РД-20-46/22.03.2021г.)


	

