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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№  ОП-01-69/30.09.2013 г. 
 
 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка на 
основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП и отразени резултати в протокол № 1/03.09.2013 г., протокол № 
2/23.09.2013 г. от дейността на Комисията, назначена със Заповед № РД-20-02/03.09.2013 г. на 
директор на ОПУ – гр. Добрич, упълномощен с пълномощно изх. № П-134/13.05.2013 г. от 
председателя на УС на АПИ  - гр. София, за провеждане и възлагане на обществена поръчка чрез 
открит конкурс по реда на  чл. 64 от ЗОП, с предмет: 

 
„Извършване на ремонтни дейности на База за квалификация и преквалификация на 

кадри „Икънтълъка”, 
 
Обект: „База за квалификация и преквалификация на кадри на Агенция „Пътна 

инфраструктура”, местност „Икънтълъка”, община Каварна за 2013г.”,  
 
включващ две обособени позиции: 

 
Обособена позиция № 1: „Подмяна на дървена дограма с PVC – 5 камерна фасадна   
дограма”;  
 
Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на масивни бунгала и столова”, 

 
съобразно публикувани в АОП:  

- Решение за откриване на процедура № ОП-01-40/12.07.2013 г.;  
- Обявление за обществена поръчка № ОП-01-40/12.07.2013 г., на директора на ОПУ – гр. 

Добрич, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс по 
реда на чл. 64 от ЗОП;  

- Съобщение с рег. индекс № ОП-01-66/20.09.2013 г. от ОПУ .  гр. Добрич, 
 

О Б Я В Я В А М: 
 

І. Класираните участници, съобразно предварително обявените  критерии за 
„икономически най-изгодна оферта”, както следва: 
  
За обособена позиция ОП № 1: „Подмяна на дървена дограма с PVC – 5 камерна фасадна 
дограма”: 

1 място - „Кристал глас” ООД – гр. Добрич,  с Комплексна оценка (КО) = 100, съгласно 
предварително обявените условия за  критерии „икономически най-изгодна оферта”; 

2 място – „Дъга – Апостол” ЕООД - гр. Добрич, с Комплексна оценка (КО) = 80.41, 
съгласно предварително обявените условия за  критерии „икономически най-изгодна оферта”; 

3-място –  „ВЕСЕЛА” ООД – гр. Варна, с Комплексна оценка (КО) = 76.74, съгласно 
предварително обявените условия за  критерии „икономически най-изгодна оферта”. 
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За обособена позиция ОП № 2: „Текущ ремонт на масивни бунгала и столова”: 
 
1 място - „Кристал глас” ООД – гр. Добрич,  с Комплексна оценка (КО) = 97.81, съгласно 

предварително обявените условия за  критерии „икономически най-изгодна оферта”; 
2 място –  „ВЕСЕЛА” ООД – гр. Варна, с Комплексна оценка (КО) = 91.65, съгласно 

предварително обявените условия за  критерии „икономически най-изгодна оферта”; 
3 място –„ Дъга – Апостол” ЕООД - гр. Добрич,  с Комплексна оценка (КО) = 89.41, 

съгласно предварително обявените условия за  критерии „икономически най-изгодна оферта”; 
 място - „Прогрес” ООД – гр. Добрич,  с Комплексна оценка (КО) = 86.27, съгласно 

предварително обявените условия за  критерии „икономически най-изгодна оферта”; 
5 място - „Монолит” ООД – гр. Добрич, с Комплексна оценка (КО) = 79.38, съгласно 

предварително обявените условия за  критерии „икономически най-изгодна оферта”. 
 
 

ІІ. Участника, класиран на първо място за изпълнител: 
 

За обособена позиция ОП № 1: „Подмяна на дървена дограма с PVC – 5 камерна 
фасадна дограма”: 
 

„Кристал глас” ООД – гр. Добрич, ул. „Иван Вазов” № 17, вх. Б, ап. 3 
  
с Комплексна оценка (КО) = 100, съгласно предварително обявените условия за  критерии 
„икономически най-изгодна оферта”. 
 

За обособена позиция ОП № 2 : „Текущ ремонт на масивни бунгала и столова”: 
 

„Кристал глас” ООД – гр. Добрич, ул. „Иван Вазов” № 17, вх. Б, ап. 3 
 
с Комплексна оценка (КО) = 97.81, съгласно предварително обявените условия за  критерии 
„икономически най-изгодна оферта”. 

 
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП,  пред 

Комисията за защита на конкуренцията, на адрес: гр. София – 1000, бул. „Витоша” № 18, електронна 
поща cpcadmin@cpc.bg, интернет адресhttp://www.cpc.bg . Жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от получаване на решението за избор на изпълнител. 
 

На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати на всички участници в 
процедурата в 3 (Три) – дневен срок. 
 
 
 
                                                          

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 
 
ДИРЕКТОР ОПУ ДОБРИЧ 
инж. Иван Христов Светославов 
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