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Р Е Ш Е Н И Е 

№ ...t им.Ш 
за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

Михаил Христов Лисков, в качеството си на Кмет на община Харманли, като взех предвид 
констатациите на комисията назначена със Заповед № 9/07.01.2015г. със задача да разгледа, 
оцени и класира постъпилите оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Упражняване на строителен надзор по време на ремонта на читалищни сгради 
в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли, във връзка с изпълнение на договор № 
45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 
2007 - 2013 г.", открита с Решение № 1775/27.11.2014г., публикувано обявление № 00056-
2014-0033 в Регистъра за обществени поръчки, отразени резултати в Протокол № 1 от 
15.01.2015 г. и Протокол № 2 от 11.02.2015г., мотивиращи настоящото ми Решение, и на 
основание чл.73 от ЗОП във връзка с чл.7, т.1 от ЗОП 

О Б Я В Я В А М : 

1. Класирането на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на ремонта на читалищни 
сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община Харманли, във връзка с изпълнение на 
договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 
от ПРСР 2007 - 2013 г.", извършено от Комисията по разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите оферти съобразно критерия за оценка на офертите „Икономически най-изгодна 
оферта", както следва: 

Първо място - Участник № 2 - „Агроводинвест" ЕАД, гр. София 

Комплексна оценка 100 точки; 

Второ място - Участник № 3 - „Екип - МГ", гр. Харманли 

Комплексна оценка 67,54 точки; 

Трето място - Участник № 1 - „ Радев-06" ЕООД, гр. Хасково 

Комплексна оценка 58,96 точки; 

2. Определям участника „Агроводинвест" ЕАД, гр. София, класиран на първо място 
за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор 
по време на ремонта на читалищни сгради в с. Лешниково и с. Иваново, община 
Харманли, във връзка с изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за 
отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 2007 - 2013 г.", " 
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3. Настоящото Решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на 
конкуренцията в 10 дневен срок от уведомяването. 

4. На основание чл.73, ал.4 от ЗОП, настоящото Решение да се публикува в профил на 
купувача. 


