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Р Е Ш Е Н И Е 

 
№ ОП- 29 

гр. Рудозем, 28.10.2020 г. 

 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител  

 

На основание  чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6 от ЗОП, 

като взех предвид Окончателен Протокол, Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на 

комисия назначена с моя Заповед № 281/09.07.2020 г.  относно провеждане  на „публично 

състезание“ по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: Проектиране, упражняване на 

авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и 

благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем 

- изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; 

паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдих, атракциони и 

др., открита с мое Решение ОП-15/12.06.2020 г., публикувана в Регистъра на обществените 

поръчки на АОП с уникален номер 00254-2020-0017 и на интернет сайта на община Рудозем - 

профил на купувача http://www.rudozem.bg/currentNews-130-newitem.html 

 

I. О Б Я В Я В А М 

 

 

Класирането на участниците в обществена поръчка с предмет: Проектиране, 

упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по 

паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- 

„Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и 

пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за 

отдих, атракциони и др., открита с мое Решение ОП-15/12.06.2020 г., публикувана в Регистъра 

на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2020-0017, съгласно утвърдени от 

мен на 28.10.2020 г. Окончателен Протокол, Протокол № 1 и Протокол № 2 от работата на 

комисия назначена с моя Заповед №281/09.07.2020 г.,  както следва: 

  I-во място Участник № 1: Участник № 1: „ПАРКСТРОЙ РУДОЗЕМ“ ДЗЗД с 

предложена обща цена за изпълнение  в размер на 1 948 000,00 (един милион деветстотин 

четиридесет и осем хиляди лв.) лева без ДДС или 2 337 600,00 (два милиона триста тридесет 

и седем хиляди и шестстотин лв.) лв. с включен ДДС 

 

ІI. О П Р Е Д Е Л Я М 

 

 На основание чл. 109 от ЗОП за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните 

работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- 

„Лесопарка“ на гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и 
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пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за 

отдих, атракциони и др., открита с мое Решение ОП-15/12.06.2020 г., публикувана в Регистъра 

на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2020-0017,  както следва: 

 Участник № 1 „ПАРКСТРОЙ РУДОЗЕМ“ ДЗЗД, с оферта вх. № Р-2800, подадена на 

07.07.2020 г. в 09:45 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“ Зона Б-5“ бл.7, 

вх. А, ет.9, а.37, с водещ партньор в обединението „ПЛАН КОНСЕПТ“ ЕООД с ЕИК 202662741 

и управител на обединението Младен Христов Христов - съгласно Споразумение за обединение 

от 23.06.2020 г.,  със съдружници в обединението „АЛТРАМ“ ЕООД с ЕИК 160109101 и 

„ПЛАН КОНСЕПТ“ ЕООД с ЕИК 202662741. 

 

 Като взех предвид, че за класирания на първо място участник, не са налице основания за 

отстраняване от процедурата и отговаря на критериите за подбор и че представената от него 

оферта е получила най-високата оценка при прилагане на предварително обявените от 

възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на обществената 

поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител при спазване на 

условията в посочената разпоредба и след влизане в сила на настоящото решение.  

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

1. Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя  на 

директен адрес: http://www.rudozem.bg/currentNews-130-newitem.html 

2. Настоящото Решение да се изпрати до участниците в тридневен срок от 

издаването му, както следва: 

2.1. на адрес, посочен от кандидата или участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис, или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 

2.2. по факс. 

2.3. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в 

т. 2.1. и т. 2.2., да се публикува съобщение до него от името на възложителя в профила на 

купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 

3. Решението подлежи на обжалване пред  Комисия за защита на конкуренцията по 

правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10-дневен срок от получаването му, 

съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.  

3.1. Копие от жалбата следва да се изпрати до Възложителя. 

4.  За достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на 

Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-

2020-0017. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ  
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