
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-631 

гр.Костенец, 03.11.2017 г. 

 

 За класиране на участник и определяне на изпълнител на обществена поръчка.  

  

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати с мотиви подробно изложени в Протокол №1 от 27.10.2017 г., Протокол №2 от 

03.11.2017 г. и Доклад с изх.№12-25 от 03.11.2017 г. на комисия, назначена със Заповед 

№РД-04-601 от 27.10.2017 г. на Кмета на Община Костенец за провеждане на открита 

процедура на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на технологична линия за производство на пелети с капацитет 1 т/час”, 

открита с Решение №РД-04-513 от 19.09.2017 г. на Кмета на Община Костенец, Обявление 

с №806008 за която обществена поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки 

по преписка №00484-2017-0007/19.09.2017 г., електронна преписка в профила на купувача: 

http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-dostavka-saorajenie-za-peleti-2  

  

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-25 от 03.11.2017 г. на Община Костенец от 

работата на комисия по провеждане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на 

пелети с капацитет 1 т/час”, открита с Решение №РД-04-513 от 19.09.2017 г. на Кмета 

на Община Костенец. 

  ІІ. Класирам участника в обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж 

и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на пелети с 

капацитет 1 т/час”, открита с Решение №РД-04-513 от 19.09.2017 г. на Кмета на Община 

Костенец, според критерий за оценка „оптимално съотношение  качество/цена“ и в най-

пълно съответствие с предварително обявените условия на процедурата, както следва: 

СДРУЖЕНИЕ „КОСТЕНЕЦ ПЕЛЕТ – 2017“, с ЕИК 177219538  

- ценово предложение за 440 000.00 лв. /четиристотин и четиридесет хиляди лева/ 

без ДДС.  

 ІІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за производство на 

пелети с капацитет 1 т/час”, открита с Решение №РД-04-513 от 19.09.2017 г. на Кмета 

на Община Костенец, както следва: 

 СДРУЖЕНИЕ „КОСТЕНЕЦ ПЕЛЕТ – 2017“, с ЕИК 177219538, със седалище и 

адрес на управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район 

Триадица, п.к.1000, ул.Хан Аспарух“ №12, ап.3, тел.: 02/8710498, моб.тел.: 0897/730593, 

електронна поща: info@first-bulgaria.com, представлявано от Минко Николов Ноев – 

Управител. 

 Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията – 

гр.София, бул.„Витоша” №18, в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................../П/.......................... 

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
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