ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

РЕШЕНИЕ
№ 68 /24.10.2019г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 109 и чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) и резултати, отразени в протокол № 1/07.10.2019 г.; протокол № 2/18.10.2019 г. и протокол
№ 3/23.10.2019 г. от работата на комисията, и в протокола, изготвен от същата на основание чл.
181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 60а от ППЗОП, която комисия е назначена със Заповед № РД368/26.09.2019 г. на Заместник-кмета на Община Мадан, оправомощен със Заповед № РД359/20.09.2019 г. на Кмета на Община Мадан, за извършване на подбор на участниците,
разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка
чрез публично състезание с предмет: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на
СУ „Отец Паисий“ – гр. Мадан“, която обществена поръчка е открита с Решение № 62 от
29.08.2019 г. на Фахри Адемов Молайсенов – Кмет на Община Мадан, вписано заедно с
одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени
поръчки под уникален идентификационен номер 00104-2019-0009, с връзка към електронната
преписка в профила на купувача: http://www.madan.bg/currentNews-3732-newitem.html
І.Обявявам отстранените участници и оферти от процедурата и мотивите за отстраняването
им:
Няма отстранени участници.
ІІ.Обявявам класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществената
поръчка, както следва:
1-во място - „АРТСТРОЙ“ ООД
(КО = 50 + 50 = 100 точки)
ІІІ.Определям за изпълнител на обществената поръчка:
На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място - „АРТСТРОЙ“ 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 възлагане.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участника в процедурата в
тридневен срок, както и да се публикува на профила на купувача съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП.
Настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от
получаването му.
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На основание чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП възложителят може да сключи договор за възлагане на
обществената поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите
участници за решението за определяне на изпълнител, тъй като определеният за изпълнител е единственият
заинтересован участник.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:*положени подпис и печат
ЯВОР ОРЛОВ
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА МАДАН
оправомощен със Заповед № РД-359 от 20.09.2019г.

*Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията, като същите са заличени
на основание чл. 36а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.
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