
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№РД-04-146 

гр.Костенец, 17.04.2018 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 в протокол от 12.04.2018 г. и доклад от 17.04.2018 г. на комисия, 

назначена със Заповед №РД-04-134 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец за 

провеждане на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на 

строителството на обект – „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий”,    гр. Костенец”, открита с Решение за откриване на процедура по договаряне 

без обявление №РД-04-109 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец, Решение с 

№839100 за която обществена поръчка е публикувано в Регистъра за обществени поръчки 

по преписка №00484-2018-0004 на 29.03.2018 г., електронна преписка в профила на 

купувача: http://www.kostenetz.com/?q=en/content/op-avtorski-nadzor-rekonstrukcia-kiril-i-

metodii-dvor                                              

О Б Я В Я В А М 
 

 І. Утвърждавам Доклад с вх.№12-10 от 17.04.2018 г. на Община Костенец от 

работата на комисия по провеждане на процедура на договаряне без обявление за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за упражняване на авторски 

надзор по време на строителството на обект – „Подобряване на материалната база 

на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Костенец”, открита с Решение №РД-04-109 от 

23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец. 

 ІІ. Класирам участника в процедурата, според направените предложения и 

постигнатите договорености с него по одобрените и обявени показатели, в най-пълно 

съответствие с предварително обявените условия на процедурата, както следва: 

“НОВИЗА” ЕООД, с ЕИК 200719510.  

 ІІІ. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Избор на 

изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект 

– „Подобряване на материалната база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,                      

гр. Костенец”, открита с Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление 

№РД-04-109 от 23.03.2018 г. на Кмета на Община Костенец: 

 “НОВИЗА” ЕООД, с ЕИК 200719510, със седалище и адрес на управление:             

гр. София, район Лозенец, п.к.1407, ул. "Люботрън" №5, ет.4, ап.18, тел.: 0885/277216, 

електронен адрес: pravdomira@yahoo.com, представлявано от Правдомира Иванова 

Алексиева – 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. 

На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, настоящото решение 

да се изпрати в тридневен срок до участника. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:................./П/........................... 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

РАДОСТИН ЛЮБЕНОВ РАДЕВ 

Кмет на Община Костенец 
 
 


