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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 14/ 26.09.2016 г. 

 

за обявяване класирането на участниците и участникът,  

определен за изпълнител 

 

На основание чл.181, ал.6 от ЗОП и протоколи № 1 от 11.08.2016 г. и № 2 от 

10.09.2016 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №105 

от 11.08.2016 г. на Кмета на община Якимово за провеждане на открита процедура 

с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНEН 

ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА "ТЕХНИЧЕСКА" ЗА “Реконструкция, ремонт, закупуване 

на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“ – с. 

Якимово, общ. Якимово” открита с Решение № 11 от 20.07.2016 година на Кмета 

на община Якимово за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00962-2016-0005. 

 

 І. О Б Я В Я В А М: 

 

          Класирането на участниците в обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНEН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА 

"ТЕХНИЧЕСКА" ЗА “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и 

обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“ – с. Якимово, общ. 

Якимово”, както следва: 

 

Първо място „ЗПОЙНТ” ЕООД с комплексна оценка от 97,50 точки 

Второ място „ФРИБУЛ” ООД с комплексна оценка от 93,335 точки 

 

ІІ. О Б Я В Я В А М: 

 

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНEН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА 

"ТЕХНИЧЕСКА" ЗА “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и 

обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“ – с. Якимово, общ. 

Якимово” открита с Решение № 11 от 20.07.2016 година на Кмета на община 

Якимово участникът, класиран  на първо място, а именно: 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯКИМОВО 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 



 

3640 Якимово, ул. Европа №8, тел. 09742/2323, 99-00,факс: 09742/9900, 9906, http://www.iakimovo.org, 

e – mail : qkimovo@net-surf.net 

 

„ЗПОЙНТ” ЕООД 

 

          На основание чл.181 ал.8 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в същия 

ден от издаването му до всички участници в процедурата и АОП и да се публикува 

съгласно правилата по член 42 от ЗОП.  

          Срок за подаване на жалби: съгласно чл.197 от ЗОП в 10-дневен срок от 

уведомяването на участника за съответното решение или действие, а ако не е 

уведомено-от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за 

извършване на съответното действие. 

          Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита 

на конкуренцията, адрес: гр.София, бул.”Витоша” № 18. 

    

 

 

 

       КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО: ………п…… 

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 


