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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 9/10.10.2018 г. 
 

 На основание чл. 108 ал. 1 и чл. 109 ал. 2 във връзка с чл. 181 ал. 6 и ал. 8 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и отразени резултати и мотиви в 
Протоколи с № № 1/16.08.2018 г., № 2/31.08.2018 г. и № 3/14.09.2018 г. и № 
4/04.10.2018 г. от дейността на комисия, назначена със Заповед № 7/16.08.2018 г. 
на Полина Рекина - Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 
1908“ за провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка, публикувана на сайта на АОП под № 2018-05560-0001 на 
Възложителя Председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 
1908“, с предмет: „Обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св. Св. 
Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ 

 
I. ОБЯВЯВАМ 

 
 

1. КЛАСИРАМ допуснатия участник, въз основа на критерия „Икономически 
най-изгодна оферта“ – „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА“, 
съгласно чл. 70 ал. 2 т. 3 от ЗОП, в следния ред: 

 
 І-во място: Участник „АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924 със седалище и 
адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 6 – с комплексна 
оценка 100 точки. 
  

 II. ОПРЕДЕЛЯМ 
 За изпълнител на обществената поръчка с предмет „Обновяване и 
модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. 
Раковски – 1908“, след процедура – публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка, открита с Решение за откриване на процедурата № 
6/17.07.2018 г. – ID № 857547, и Обявление, изх. № 14/17.07.2018 г. – ID № 857546, 
публикувана на сайта на АОП под № 05560-2018-0001 на Възложителя 
Председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, участникът 
класиран на първо място:  
 „АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924 със седалище и адрес на управление: 
гр. Смолян 4700, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 6, с управител Асен Соколов. 
 

III. ОТСТРАНЯВАМ 
 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Обновяване и модернизация на Читалище 
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски - 1908“, поради представена 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, на 
осн. чл. 107 т. 2 от ЗОП. 

Мотиви за отстраняване: В предложената декларация за 
строителни продукти не са посочени страна на произход и гаранция на 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ 
п.к. 4150, гр.  Раковски, ул. „Москва” № 23, тел.: 03151/2141,  
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материалите. Не е представен строителен ситуационен план – в графичен 
формат към техническото си предложение, само описателна част в първи етап 
от изпълнението, което не покрива изискванията на Възложителя. 
Изпълнителят не е предложил списък на отговорните лица, за провеждане на 
контрол и координиране на плановете на отделите строители за местата, в 
които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и /или обучение. 
Описаните етапи, които ще изпълнява по време на строителството, не ги е 
обвързал с разработения линеен график. 
 
 
 На основание чл. 43 от ЗОП, настоящото решение ще се изпрати в 3-дневен 
срок от издаването му до участниците в процедурата, като на основание чл. 181 ал. 8 
от ЗОП, в деня, в който се изпраща на участниците, ще се публикува в Профила на 
купувача – в досието на обществената поръчка на интернет адрес: 
http://www.nchkirilimetodii.com/index.php?option=com_content&view=article&id=244:
-1&catid=37:2018-07-17-11-29-43 
 
 
 На основание чл. 42 ал. 2 т. 4 от ЗОП, Протоколи № 1, 2, 3 и 4, утвърдени от 
мен, да се публикуват в Профила на купувача при условията на чл. 24 ал. 1 т. 5 от 
ППЗОП. 
 
 Настоящото решение подлежи на обжалване от заинтересованите участници, 
в 10-дневен срок от получаването му, пред Комисия за защита на конкуренцията, 
съгласно чл. 197 ал. 1 т. 7 от ЗОП.  
 
                                                                                   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................................../п/ 
  (Полина Рекина - Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр.  
  Раковски – 1908“)  
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