
 

 

                                   ОБЩИНА   БЕЛОГРАДЧИК 
 

                             3900 гр.Белоградчик,                                                 http://www.belogradchik.bg 
                               ул. „Княз Борис І”,  №: 6                                       e-mail: kmet@belogradchik.bg                                          
                               Област Видин                     Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320 
                                                                                   

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 325/ 22.05.2018 г. 

За определяне на изпълнител на обществена поръчка 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и Доклад с 

Вх. № 2636 от 22.05.2018 г. за действията на  комисия назначена с Заповед № 233/18.04.2018 

г. на Кмета на община Белоградчик за извършване на подбор на кандидатите, разглеждане и 

оценка на  офертите в открита процедура процедурата за възлагане на обществената 

поръчка с предмет Доставка на техника и оборудване по проект, ,Joint initiatives and 

solutions in addressing emergency situations in the cross border area”, открита с Решение 

№ 135 от 12.03. 2018 г. и обявена в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 

00287-2018-0003 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка „икономически най – 

изгодна оферта”, която се определя въз основа на критерии за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена,  в следния ред:  

Първо място:  

Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки 

Второ място:  

Участник № 1 „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД с комплексна оценка 69,02 точки. 

ОПРЕДЕЛЯМ 

за изпълнител на обществената поръчка, класирания на първо място участник, 

Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет страницата 

на община Белоградчик: http://belogradchik.bg/?p=16041 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисия за 

защита на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните. 

 

 

БОРИС НИКОЛОВ …………………….(П)…………………..  

Кмет на Община Белоградчик 

 

  (Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) 

http://belogradchik.bg/?p=16041

