
Р Е Ш Е Н И Е 
№ 17/18.11.2019 г. 

За избор на изпълнител в процедура по реда на Глава ХХVІ от ЗОП за възлагане на 

поръчка с предмет: 

„Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и модернизация на 

читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, публикувана на 

сайта на АОП: импорт № 9094041 

 

  

Настоящото решение се издава на основание чл. 22 ал. 1 т. 6 от ЗОП и Протокол 

на Комисията, назначена със Заповед № 16/12.11.2019 г. на Председателя на НЧ „Св. Св. 

Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, за разглеждане и оценка на офертите и 

определяне на изпълнител в процедура по реда на глава 26 от ЗОП за доставка с предмет: 

„Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и модернизация на 

читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, публикувана на 

сайта на АОП – импорт № 9094041 и в Профила на купувача.  

 

 

 Обявявам класирането, както следва: 

 

Място Участник Комплексна оценка 

1 „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД 100 точки 

2 „МЕБЕЛИ ПЛЕЙ АРТ“ ЕООД 98,5 точки 

 

Определям за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и модернизация на 

читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, а именно: 

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, ЕИК 203750968, Адрес: град София, ПК 1000, ул. 

„Христо Белчев“ № 2, ет. 5, лице за контакт: Никола Бориславов Колев, тел. 0877 722272, 

факс 02/8517060, e-mail: lider_konsrukt@abv.bg, с Комплексна оценка 100 точки, при 

следните параметри: 

 

Обща стойност на договора:    42658,93 лева без ДДС 

Срок за изпълнение:     30 календарни дни. 

Гаранционен срок:    24 месеца 

 

 Мотиви: Комисията е извършила разглеждане и оценка на офертите на 

участниците и правилно и законосъобразно е класирала същите, съобразно посоченото 

по-горе. На първо място е класирана офертата на „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД, с 

Комплексна оценка 100 точки, при горепосочените параметри. 

  

  Отстранени участници: няма:  

 

 

mailto:lider_konsrukt@abv.bg


 На основание чл. 43 ал. 1, във вр. с чл. 22 ал. 1 т. 6 от ЗОП, настоящото Решение 

да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му и на основание чл. 24 

ал. 1 т. 2 от ППЗОП в същия ден да бъде обявено на интернет страницата на НЧ "Св. 

Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908", раздел Профил на купувача – към досието 

на процедурата. 

 

 

  Полина Табакова 

  Председател на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - гр. Раковски - 1908" 

 


