Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ
№ К-003
гр. Царево, 27.02.2019 г.
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и ал.5, чл. 106, ал.6 от Закона за обществените
поръчки и като взех предвид съставените протоколи и утвърдения доклад на комисия,
определена със Заповед РД-01-126/20.02.2019 г. на Кмета на Община Царево за провеждане на
процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр.
Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с подобект: „Доставка и
монтаж на отоплителна инсталация“, открита с Решение на № 003/13.02.2019 г. на Кмета на
община Царево, в качеството му на възложител, с обща прогнозна стойност на обществената
поръчка в размер на 94 682,60 (деветдесет и четири хиляди, шестстотин, осемдесет и два лева и
шестдесет стотинки) лв. без включен ДДС.
РЕШИХ:
І. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител в проведената процедура на договаряне без
предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на
образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс,
Основна сграда и физкултурен салон“ с подобект: „Доставка и монтаж на отоплителна
инсталация“:
1. ЕТ „Метал пласт-Димо Найденов“, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,
ул. Георги Кирков №3, ет. 3, ап. 10, ЕИК 102064814, с цена за изпълнение на поръчката 94
534,58 (деветдесет и четири хиляди, петстотин, тридесет и четири лева и петдесет и осем
стотинки) лева без включен ДДС.
Мотиви:
На 21.02.2019 г., ми бе представен за утвърждаване Доклад от работата на комисия,
определена със Заповед № РД-01-126/20.02.2019 г. на Кмета на Община Царево да проведе
преговори с поканените участници в процедура на договаряне без предварително обявление за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на образователната
инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и
физкултурен салон“ с подобект: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Приложени са всички документи, изготвени в хода на работата на комисията – Протоколи
№ 1 и № 2, изготвени на 20.02.2019 г.
Представеният доклад е утвърден, предвид че информацията в представените документи е
достатъчна за вземане на решение за приключване на процедурата и не е констатирано
нарушение в работата на комисията.
Всички действия на комисията са отразени в писмен вид, като форма за валидност, не са
вземани решения в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
Комисията е счела, че офертата на участника, съответства на предварително обявените от
възложителя условия и отговаря на поставените изисквания.
Налице са условия за приключване на процедурата с определянето на горепосочения
участник за изпълнител.
II. На основание чл. 42, ал.2, т. 1 и т. 4 от ЗОП, настоящото решение да се публикува в
Профила на купувача, заедно с протоколите и доклада от работата на комисията. Връзката към
електронната преписка в Профила на купувача е:
http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/drugi-vidoveprotzeduri/item/2105-proekt-uchilishte-dostavka-otoplitelna-instalatziya
III. На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до участника в
процедуратa.
IV. На основание чл. 196, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва пред
Комисия за защита на конкуренцията, като жалбата се подава едновременно до Комисия за
защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва в 10 (десет) дневен срок
от получаването му.

ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

