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Х А П О В Е Д 

№ JP 
година. град Добрич, _ j f C ' O'i 20 / Г ] 

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

На основание чл.73 от ЗОП, чл.44? ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и отразени резултати в 
протокол № 2/ 12.01.2015 г. на комисия, назначена със Заповед № 1494/ 29.12.2015 г. за 
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и 
монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Стефан Караджа и 
Паскалево" с две обособени позиции, открита със Заповед № 1389/ 24.11.2014 г. 

О Б Я В Я В А М : 

I. Класираните участници, съгласно критерий „най-ниска цена", както следва: 

За обособена позиция №1 - обект с.Стефан Караджа 
Първо място: „ИМПРЕСИЯ - 99" ООД, със седалище и адрес на управление: град 

Провадия, ул.Дунав № 86, ЕИК 103500780, представлявано от Светослав Любенов Атов -
управител; 

Второ място: „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: град Русе, ул.Йосиф Цанков № 16, ЕИК 117668770, представлявано от Анелия 
Тодорова Георгиева - управител; 

Трето място: „АС - СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Русе, 
ул.Петко Д. Петков № 8, ЕИК 117623848, представлявано от Светозар Тодоров Стефанов -
управител. 

За обособена позиция №2 - обект с.Паскалево 
Първо място: „АС - СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Русе, 

ул.Петко Д. Петков № 8, ЕИК 117623848, представлявано от Светозар Тодоров Стефанов -
управител; 

Второ място: „ИМПРЕСИЯ - 99" ООД, със седалище и адрес на управление: град 
Провадия, ул.Дунав № 86, ЕИК 103500780, представлявано от Светослав Любенов Атов -
управител; 

Трето място: „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: град Русе, ул.Йосиф Цанков № 16, ЕИК 117668770, представлявано от Анелия 
Тодорова Георгиева - управител. 

II. Участника, класиран на първо място за изпълнител: 

За обособена позиция №1 - обект с. Стефан Караджа 
„ИМПРЕСИЯ - 99" ООД 
За обособена позиция №2 - обект с. Паскалево 
„АС - СТРОЙ" ЕООД 

Открита процедура с предмет „"Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Стефан Караджа и Паскалево" с две 
обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 
38/3/3220795/04.08.2014 г. 

Страница 1 

http://www.dobrichka.bg


Настоящата заповед подлежи на обжалване в 10 дневен срок от получаването й пред 
Комисия за защита на конкуренцията, адрес: 1000 гр.София, бул. Витоша № 18, електронна 
поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: http://www.cpc.bg. 

На основание чл.73, ал.З от ЗОП, настоящата заповед да се изпрати в тридневен срок от 
издаването й до участниците и да се публикува, ведно с протокола на комисията за 
провеждане на процедурата, на електронната страница на община Добричка, раздел 
Профил на купувача, съгласно чл.73, ал.4 от ЗОП и при условията на чл. 226, ал. 3 от ЗОП. 
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38/3/3220795/04.08.2014 г. 

Страница 2 

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

