
 

 

 

О Б Щ И Н А  В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т   Ш У М Е Н 

гр. ВЪРБИЦА, обл.  ШУМЕН 

ул. “Септемврийско въстание” 40, тел:05391/21-31 факс 05391/ 20-05 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33/28.08.2018г. 

За определяне на изпълнител  
 

На основание чл.181, ал.6 , чл.22, ал.1, т.6 и чл.108, т.1 от ЗОП и отразени резултати в утвърден 
доклад и протокол от 28.08.2018 г. на комисия, назначена със Заповед  № 1328/27.07.2018 година  
и Заповед  № 1462/23.08.2018  на Заместник кмета на Община Върбица за провеждане на открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – "Медицински център гр.Върбица-

преустройство и реконструкция от работническа болница и поликлиника , УПИ-462 , 

кв.51, гр.Върбица“открита с Решение  № 24/21.06.2018 г. и публикувано обявление в 
регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00965-2018-0012 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

1. Класирането и определям за изпълнител единствения участник в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Медицински център 

гр.Върбица-преустройство и реконструкция от работническа болница и 

поликлиника , УПИ-462 , кв.51, гр.Върбица“ открита с Решение  № 24/21.06.2018 г.. 
и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00965-
2018-0012 , класираният на първо място участник със 90,00 точки „Строителство и 

строителни машини“ЕООД,, със седалище и адрес на управление –  Данните са заличени 

на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД  представлявано от Йордан Йорданов. 
2. На основание чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП, договорът с класирания на първо място 

участник да се сключи преди изтичането на 14- дневния срок по чл.112, ал.6 от ЗОП, поради 
липсата на други заинтересовани участници. 

3. Определения за изпълнител участник, следва да се счита за поканен за 
сключване на договор  при условията на чл.112, ал.1 от ЗОП, считано от датата на 
уведомяването му за издаване на настоящото решение. 

4. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП -Връзка към електронната преписка в профила на  
купувача, където е публикуван протокола на комисията 
http://www.varbitsa.org/raw/uploads/protokolcentar.PDF 

  
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес:  1000-гр.София,бул.Витоша № 18 
Електронна поща: cpadmin@cpc.bg 
Интернет адрес:  www.cpc.bg 
Срок за подаване на жалби:  10-дневен срок от получаване на настоящото решение за 

избор на изпълнител (съгласно чл. 197, ал. 1, т.7  от ЗОП) 
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок на 

участника. 
 

 
 

Възложител: Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД 
Бейсим Мустафа 
/Заместник кмет на Община Върбица/ 


