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Р Е Ш Е Н И Е 
№.РД-25-81/10.02.2020г. 

 
За определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 
На основание чл. 22, ал.1, т.6 и във връзка с Решение № РД – 25 - 62/ 31.01.2020г. за 

откриване на процедура по чл. 181, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Аварийни ремонтно – 
възстановителни дейности по ул.„Александър Стамболийски“ от км 0+000 до км 0+357 в 
с. Косово, общ. Каспичан“, 
                            

О Б Я В Я В А М: 
 
 1. Класираните участниците в процедурата, съгласно представените доклад и 
протоколи от работата на комисията: 

1 място – „ЕКОДИН” ЕООД, с адрес обл. Благоевград, общ. Гоце Делчев, с. Борово, 
жк. Стопански двор, представлявано от Костадин Чакалов. 
 2. Определям участникът, избран за изпълнител в проведената процедура пряко 
договаряне по реда на чл. 181, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Аварийни ремонтно – 
възстановителни дейности по ул.„Александър Стамболийски“ от км 0+000 до км 0+357 в с. 
Косово, общ. Каспичан“ - „ЕКОДИН” ЕООД. 

3. На основание чл. 43, ал. 1 от зЗОП настоящото решение да се изпрати в 3 – дневен 
срок от издаването му до всички участници в процедурата. Протоколите и доклада на 
комисията да се публикуват в „Профил на купувача“, на адрес: 
https://kaspichan.nit.bg/proczeduri-po-zop/publichno-sstezanie/%E2%80%9Eavarijni-remontno-
%E2%80%93-vzstanovitelni-dejnosti-po-ul.%E2%80%9Ealeksandr-stambolijski%E2%80%9C-ot-
km-0000-do-km-0357-v-s.-kosovo,-obshh.-kaspichan%E2%80%9C/. 

4. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: 
Официално наименование:  Комисия за защита на конкуренцията. 
Адрес:  София, ПК1000, бул. Витоша № 18 
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

5. Решението може да се обжалва пред Комисията за защина на конкуренцията по чл. 
197, ал1, т.7 от ЗОП. 
 

Възложител:  …….п………… 
МИЛЕНА НИКОЛОВА НЕДЕВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 
 
 
 


