
О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И 

РЕШЕНИЕ 

тЛ.Ш 

П у Q Л 
град Кърджали &.Г.....;.гГг.:..2018 година 

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка 

На основание чл.108 от ЗОП във вр. с чл.109 от ЗОП и отразени резултати в 
утвърден Доклад и Протоколи за проведено договаряне, от работата на комисията, 
назначена със Заповед № 41/09.01.2018 г. на Кмета на Община Кърджали за 
провеждане на преговори за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.182, ал.1 
във връзка с чл.79, ал.1, т.З от ЗОП с предмет: „Осъществяване авторски надзор при 
изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на основен ремонт и 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на СОУ 
„П.Р.Славейков", СОУ "Отец Паисий", ГПЧЕ "Христо Богев", ОУ "СВ. СВ. 
Кирил и Методий", ОУ "П.К. Яворов" и "Възстановяване на детска градина 
„МИР" по проект „Обновяване и РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ОБЕКТИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ" ДОГОВОР ЗА Предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0001-C01 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 
2014-2020 - КЪРДЖАЛИ" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В 
РАСТЕЖ" 2014-2020". 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Определям за изпълнители на поръчката: 

1. За обект: Осъществяване авторски надзор в сградите на СОУ „П.Р.Славейков", 
СОУ "Отец Паисий", ГПЧЕ "Христо Ботев", ОУ "СВ. СВ. Кирил и Методий" 
Консорциум „ЦИЕС-ДММ Кърджали" 

2. За обект: Осъществяване авторски надзор в сградата на ОУ "П.К. Яворов"-
„АРХКОН ПРОЕКТ" ООД; 

3. За обект: Осъществяване авторски надзор за обект "Възстановяване на детска 
градина „МИР"- „ЛУКОВ ДИЗАЙН" ЕООД; 

III. Отстранени участници: няма 

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение за класиране на участниците и 

избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. 



„Заводска", от о.т №439 до о.т №1918, гр. Кърджали", открита с Решение № 1154 от 

дата 15.09.2017 г. на Кмета на Община Кърджали., да се изпрати в три дневен срок от 

издаването му до всички участници и да се публикува в профила на купувача-

https://www.kardjali.bg/?pid=5,35&id ор=170. 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му на 
основание чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП. 

Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до 
Възложителя. 
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