
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ -  ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ 1040-27-35 / 02.11.2015 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 73 от ЗОП и отразени резултати в протоколи № 1 от 27.10.2015 г. и
№ 2 от  30.10.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № 1015-27-64 от 26.10.2015 г.  за
провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне
на технически паспорт на административната сграда на ТП на НОИ - Шумен” открита с
Решение № 1040-27-24 от 15.09.2015 г. 

О Б Я В Я В А М:
I.Класираните участници са както следва:
1-во място –   "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД с ценово предложение  в размер на  3555,00 лв.

(три хиляди петстотин петдесет и пет лева) без включен ДДС, за извършване на обследване и
съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите
паспорти  на  строежите  за  строеж:  Административна  сграда  на  ТП  на  НОИ –  Шумен,  с
пристройка асансьорна шахта с асансьорна уредба и прилежащи гаражни клетки, с адрес гр.
Шумен, бул. „Симеон Велики” № 60.

2-ро място- "АРХКОН ПРОЕКТ" ООД с ценово предложение в размер на 3888,00 лв.
(три  хиляди  осемстотин  осемдесет  и  осем  лева) без  включен  ДДС,  за  извършване  на
обследване и съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за
техническите паспорти на строежите  за строеж:  Административна сграда на ТП на НОИ –
Шумен, с пристройка асансьорна шахта с асансьорна уредба и прилежащи гаражни клетки, с
адрес гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 60.

3-то място -  "КОНСОРЦИУМ КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ" ДЗЗД  с ценово
предложение  в размер на 3900,00 лв. (три хиляди и  деветстотин лева) без включен ДДС, за
извършване на обследване и съставяне на технически паспорт,  съгласно Наредба № 5 от
28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите за строеж: Административна сграда на
ТП на НОИ – Шумен,  с пристройка асансьорна шахта  с асансьорна уредба и прилежащи
гаражни клетки, с адрес гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 60.

II. Участникът, класиран на първо място определям за изпълнител на поръчката, а
именно:

"КИМА КОНСУЛТ" ЕООД с ценово предложение в размер на 3555,00 лв. (три хиляди
петстотин петдесет и пет лева) без включен ДДС.

III. Отстранени участници:
Няма
На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен

срок  до  всички  участници,  след  като  бъде  заличена  информацията  посочена  като
конфиденциална от участник с декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

Решението  може  да  се обжалва  в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия
за защита на конкуренцията.
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