
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

„ИВАН П. ПАВЛОВ” – СТАРА ЗАГОРА 
 6006, гр.Стара Загора, обл.Стара Загора, бул.Св. Патриарх Евтимий № 21, п.к.128

 
 042/ 607 767 - тел./факс , 042/ 607 381, 042/ 607 364, 042/ 607 840 , 

e-mail: pgvmsz@abv.bg,  http://www.pgvm-bg.co 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ 423/11.11.2014г. 

 

Днес, 11.11.2014г., в град Стара Загора, долуподписаният Д-р Камен 

Ябълкаров, в качеството си на Директор на Професионална гимназия по 

ветеринарна медицина «Иван П. Павлов» - Стара Загора, БУЛСТАТ 000803697, 

със седалище и адрес на управление - град Стара Загора, бул."Св. П. Евтимий" 

№21, във връзка с приключване на работата на комисия, определена със Заповед 

№360/07.11.2014г., на която е възложено да събере оферти чрез публикуване на 

публична покана при условията и редът на гл.VІІІа от ЗОП за избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет „строително ремонтни 

дейности за нуждите на проект «Модерно професионално оборудване на 

клиничната база на ПГВМ «Иван П. Павлов» - Стара Загора - основа за 

подготовка на висококвалифицирани ветеринарни техници и лаборанти» - 

оборудване и обзавеждане от Националната програма «Модернизиране на 

професионалното образование» за 2014 година по обособени позиции и след 

като се запознах с резултатите от работата й обективирана в Протокол № 3 от 

10.11.2014г., отразяващи работата на комисията и след извършените от мен 

проверки на всички документи представени от участниците, съпоставени с 

описаното от комисията, считайки че извършеното класиране на участниците е 

обективно, правилно и изцяло приемайки направеното класиране по начина 

описан в Протокол №3 от 10.11.2014г. на комисията, и на основание чл.101г, 

ал.4 от ЗОП  

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

Протокол №3 от 10.11.2014г., за резултатите от работата на комисията, 

определена със Заповед № 360/07.11.2014год. за избор на изпълнител за 

изпълнението на обществена поръчка с предмет „строително ремонтни 

дейности за нуждите на проект «Модерно професионално оборудване на 

клиничната база на ПГВМ «Иван П. Павлов» - Стара Загора - основа за 

подготовка на висококвалифицирани ветеринарни техници и лаборанти» - 

оборудване и обзавеждане от Националната програма «Модернизиране на 

професионалното образование» за 2014 година по обособени позиции, в това 

число и класираните участници, както следва: 

mailto:pgvmsz@abv.bg
http://www.pgvm-bg.co/


ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
  

     1- во място -   "Нийон 09"ООД, гр. Стара Загора 

  2 - ро място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 

  1- во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 
 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
  

1- во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 

1-  во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

2- ро място -  "КИК" ООД, гр. Стара Загора 
 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
  

1  - во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
  

     1- во място -   "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 
  

     1- во място -  "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен  

  2 - ро място -  "КИК" ООД, гр. Стара Загора 

 

 

На основание чл.101е, ал.1 от ЗОП 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Да се сключи договор с класирания на първо място участник по 

обособените позиции, като съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП, при сключване на 

договора класираният на първо място участник задължително да представи, в 

оригинал или нотариално заверени копия следните документи:  

- документи от съответните компетентни органи за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4 от ЗОП, освен когато 

законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването 



на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 

предоставянето им безплатно на възложителя. 

- декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, 

- документ за внесена гарация за добро изпълнение в размер на 3% от 

стойността на поръчката, която е както следва: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 -  112,00 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 -  20,00 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 -  12,00 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 -  46,00 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 -  79,00 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 -  220,00 лв. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 -  40,00 лв. 

 

2. Да се уведоми участника, класиран на първо място за представяне на 

изискуемите документи и сключване на договор. 

3. На основание чл.101г, ал.4 от ЗОП утвърденият Протокол №3 от 

11.11.2014г., за резултатите от работата на комисията да се изпрати на всички 

участници и да се публикува в профила на купувача при условията на чл.22б, 

ал.3 от ЗОП. 
  

 
 

Д-Р КАМЕН ЯБЪЛКАРОВ 

Директор на ПГВМ „Иван П. Павлов”- 

Стара Загора 

       

 
 


