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РЕШЕНИЕ 

№ 09-20-221 

гр. Банско, 09.07.2020 г. 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

На основание чл. 108, т. 1  и чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. и чл. 181, ал. 6 от ЗОП и във връзка 

с протоколи и доклад на Комисия назначена Заповед №09-20-192/08.06.2020 г. на  Кмета на 

Община Банско 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

Класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по 

реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Изграждане на разделна канализация за ул. 

„Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”, както 

следва: 

 

Първо място: Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД , гр. Банско със 100 точки;  

Второ място: Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София със 78,33 точки 

 

На основание класирането ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител: 

АВОН - 5” ООД , гр. Банско 

 

Мотиви: след като се запознах с протоколите и доклада на Комисията установих, че 

участникът отговаря на всички изисквания, поставени от Възложителя и е в състояние да 

изпълни обществената поръчка качествено, с което са защитени интересите на 

Възложителя. Приемам в цялост мотивите на Комисията, изложени в доклада и протоколите 

от проведените заседания.  

 

На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 и 2 от ППЗОП настоящото Решение да бъде 

публикувано в „Профил на купувача” на официалния сайт на Община Банско и да се 

изпрати до участниците в деня на публикуването му. 
 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от неговото 

получаване съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, предложение първо от ЗОП пред Комисията за 

защита на конкуренцията. 

 

 

ИВАН                   КАДЕВ…….../П/............ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО  

 

Съгласувал:                                                                                  Изготвил: 

Сашка Въчкова, Зам-кмет,                                                         Мартин Бориков, Юрисконсулт, 

Община Банско …….../П/..........                                                Община Банско…….../П/............ 
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