
Р Е Ш Е Н И Е  

№ .3 ...... март 2015 год.

за класиране на участник и определяне на нзпълннтел на обществена поръчка

На основание чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и отразени резултати в 
Протокол № 1, Протокол № 1-1 (продължение), Протокол № 2 и Протокол № 3 на 
Комисия, назначена с Решение № 5 от 10.02.2015 г. и Решение № 6 от 24.02.2015 год. на 
Кмета на община Искър за разглеждане, оценка и класиране на подадената оферта в 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет. 
„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Искър” открита с 
Решение № 2/09.01.2015 г., обявлението за която е публикувано в регистъра на 
обществените поръчки на 09.01.2015г.,

I. Класирането на участниците в процедурата, съгласно обявените критерии и 
приетата методика е в следния ред:

1. „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ” ООД гр. София с оферта № 30-1235-1 от 
09.02.2015 г.

2. „ШУМЕНСКИ КАДАСТЪР” ЕООД гр. Шумен с оферта № 30-1236-1 от 
09.02.2015г.

3. Обединение „ПЛАН КОНСУЛТ ИСКЪР” ДЗЗД, гр. София с оферта № 30- 
1234-1 от 09.02.2015г.

4. КОНСОРЦИУМ „УРБАН ГРУП” гр. София с оферта № 30-1233-1 от 
09.02.2015г.

5. ОБЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „МАСТЕРПЛАН ГРУП”, 
гр. Пловдив с оферта вх. № 30-1232-1 от 06.02.2015г

II. Участникът „ГРУП АРНАЙЗ КОНСУЛТИНГ” ООД гр. София, класиран на 
първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

На основание чл.73, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки, настоящото 
решение да се изпрати до всички участници в 3-дневен срок от издаването му и в същия 
ден заедно с протоколите на комисията да се публикуват в профила на купувача.

На основание чл.120, ал.1 и ал.5, т.4 от ЗОП Решението подлежи на обжалване пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 10-, то му.
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