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ЗАПОВЕД

№ 485/ 14.08.2019г.

На основание чл. 5, ал.2, чл.194, ал.2 от ЗОП във връзка с обществена поръчка с 
предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ -  гр. Елхово“ 
но две обособени позиции: За Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен 
салон“ открита с публикуване на Обява за събиране на оферти с № 2 от 14.06.2019 г. и обявена 
в РОП под уникален номер 9089204 на АОП и в профила на купувача и съгласно утвърден 
Протокол с вх. № 417 от 09.07.2019г. на комисията, назначена за разглеждане и класиране на 
офертите, във връзка с цитираната обществена поръчка, съгласно Заповед № РД - 448/ 
01.07.2019 г. на Възложителя.

1. На основание чл.194, ал.2 от ЗОП за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ -  гр. Елхово“ за 
Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ участникът класиран 
на второ място, съгласно утвърден Протокол с № 417 от 09.07.2019г. на Възложителя, а именно 
: „АРК Билдинг“ ООД, гр. Ямбол.

Съгласно утвърден от Възложителя на 09.07.2019г. Протокол от работата на комисията 
назначена с Заповед № РД - 448/ 01.07.2019 г. на Директора на ПГ „Св. Климент Охридски“ за 
разглеждане и класиране на представените оферти за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ -  гр. 
Елхово“ по две обособени позиции: За Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на 
физкултурен салон“ участникът класиран на първо място и определен за изпълнител по 
Обособена позиция № 1 е Участник № 2 „Мик Билд-Русе“ ЕООД, гр. Русе.

В изпълнение на разпоредбите на чл.192, ал.4 от ЗОП, Протокола от работата на 
комисията в един и същ ден е изпратен на участниците и е публикуван на профила на купувача 
в електронната преписка на обществената поръчка.

Цитираният Протокол е получен на 11.07.2019г. от участникът „Мик Билд-Русе“ ЕООД, 
гр. Русе съгласно писмо с изх. № 316 от 09.07.2019г.
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С писмо изх. № 315 от 09.07.2019г. е отправена покана за сключване на договор, съгласно 
чл. 194, ал.1 от ЗОП като същата е получена от участника на 11.07.2019г. В поканата обстойно 
са описани документите по реда на ЗОП. изискуеми преди сключване на договора.

В посочения 30-дневен срок, съгласно чл. 194. ал.1 от ЗОП участникът определен за 
изпълнител за Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ не е 
представил необходимите документи за сключване на договора изискани с писмо с изх. № 315. 
както и няма представена писмена информация от участника относно посочване на обективни 
причини за невъзможност за сключване на договора.

Предвид гореизложеното, Възложителят приема, че е налице хипотезата на разпоредбата 
на чл. 194, ал.2 от ЗОП, съгласно която „Възложителят може да сключи договор със следващия 
класиран участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не 
се яви за сключването му в определения от Възложителя срок. без да посочи обективни 
причини“ и определя за изпълнител по Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на 
физкултурен салон“ втория класиран участник, съгласно Протокол с вх. № 417 - Участник 
№5 „АРК Билдинг“ ООД, гр. Ямбол.

Настоящата Заповед, в един и същ ден да се изпрати на всички участници по Обособена 
позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и да се публикува на профила на 
купувача в електронната преписка на обществената поръчка на адрес: http://klim ent-ohridski- 
elhovo.com/?p=7296
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Заличени обстоятелства на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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