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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 370 /09.09.2015г. 
 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител  
по обществена поръчка с предмет: ”Допълнителни строително-монтажни работи 

при изпълнение на проект "Изграждане на външна сцена за експониране на 
местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   

XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”” 
 
На основание чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществени поръчки, въз основа на 
представените Протокол от 08.09.2015г. от заседание на Комисията, назначена със 
Заповед № 364/08.09.2015 год. за провеждане на обществена поръчка с предмет: 
”Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект 
"Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и 
подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, 
гр.Годеч, общ. Годеч”” и след като приех и одобрих работата на комисията и 
доклад от дейността на същата. 
 

ОБЯВЯВАМ 

І. Класираните участниците съгласно получената комплексна оценка, въз 
основа на обявените критерии и методика: 

1 място - Участник „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, ЕИК 176059792– 
оферта с вх. № 69-00-198/07.09.2015 г. в 14:46ч. – предложена най-ниска цена 
12 372,93 лв. /дванадесет хиляди триста седемдесет и два лева и деветдесет и три 
стотинки/ без ДДС или 14 847, 52 лв./четиринадесет хиляди осемстотин 
четиридесет и седем лева и петдесет и две стотинки/ с включено ДДС. 

ІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
”Допълнителни строително-монтажни работи при изпълнение на проект 
"Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и 
подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, 
гр.Годеч, общ. Годеч””, съответно  

Участник - „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД - гр. София 

        Определеният за изпълнител „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД участник е 
единствен и е определен за изпълнител на база подадена от него оферта и проведено 
договаряне във връзка с обществена поръчка с предмет: ”Допълнителни строително-
монтажни работи при изпълнение на проект "Изграждане на външна сцена за 



 

 

експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото 
пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”” 
ІІІ. Участниците, които са отстранени от процедурата, съгласно Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и обявените от Възложителя условия: няма отстранени 
участници. 

На основание чл. 92а, ал. 6 от ЗОП настоящото решение и доклада по чл. 92а, ал. 
5 от ЗОП да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува в 
профила на купувача при спазване на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.  

Настоящото решението подлежи на обжалване на основание чл. 120 от Закона за 
обществените поръчки по отношение на неговата законосъобразност пред Комисията за 
защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му от участниците. 

 Договор по настоящата поръчка може да се сключи при условията на чл. 41а, 
т. 1 от ЗОП. 
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