
вя
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ (90

Горна Оряховиц;JSQ L^yj%

На основание чл. 108, т. 1 и чл.109 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Доклад, 
утвърден на 23.01.2019 г. от Кмета на Община Горна Оряховица, отразяващ резултати от 
работата на комисия, назначена със Заповед № 24/04.01.2019 г. на Заместник кмета на 
Община Горна Оряховица, упражняващ правата по чл. 7, ал. 2 от ЗОП, съгласно Заповед № 
3985/27.12.2018 г. на Кмета на Община Горна Оряховица, за провеждане на процедура чрез 
„публично състезание“ по Закона за обществените поръчки с предмет: ’’Основен ремонт на 
обект „Социално предприятие „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица” 
гр. Горна Оряховица, ул. „Владая” 21“

I. Класиране на участниците в процедурата:
1-во място: Участник № 1 „Калоян строй“ ЕООД -  99.32 т.
2-ро място: Участник № 2 „Стив -1 4 “ ЕООД -  93.13 т.

П. За изпълнител на проведената процедура определям класираният на първо място:
Участник № 1 „Калоян строй“ ЕООД
МОТИВИ:
Участникът е подал оферта, която съответства на личното състояние и критериите за подбор 
на Възложителя в настоящата обществена поръчка. Направени са предложения по всички 
показатели от методиката за оценка в съответствие с избрания критерий за избор на 
изпълнител. Представено е Техническо и Ценово предложение в съответствие с изискванията 
на Възложителя. Офертата на участника е получила най -  висока оценка при прилагане на 
предварително обявените условия от Възложителя и избрания критерий за възлагане.

Ш. Отстранени участници:
В настоящата процедура няма отстранени участници.

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, връзката към електронната 
преписка в Профила на купувача е: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-
15042016/118-2016-04-15-09-50-49/6776-2018-12-04-08-32-59.html, където са публикувани 
протоколите от работата на комисията, както и окончателния доклад.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.010-0244-C01 по 
проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица”, който се финансира от Европейския 
социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020г., процедура BGQ5M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”
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Настоящото Решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията, гр. София 
1000, бул. „Витоша” № 18, телефон: 02/ 935-61-13, електронна поща: cpcadmin@cpc.bg. На 
основание чл. 197 и следващите от Закон за обществените поръчки, жалбата може да бъде 
подадена в 10 -  дневен срок от получаване на настоящото Решение.

инж. Добромир Стойков Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

Изготвил:
Миглена Петкова, старши юрисконсулт
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