
НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА 
ТЕХНИКА И ОПТИКА “М.В.ЛОМОНОСОВ” 

======================================================== 
 
 
 

З А П О В Е Д  
 

№ 1291/31.07.2014 год. 
 

На основание: чл.147, ал.1. от ППЗНП, проведена процедура при условията и 

реда на глава 8а, чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки и протокол с  

вх. № 553/31.07.2014 г. на комисия, назначена със заповед № 1276/24.07.2014 г. за 

избор на фирма-изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ремонт на отоплителна 

инсталация” по Национална програма „Модернизация на материалната база в 

училище”, модул „Подобряване на училищната среда” с две обособени позиции:  

Обособена позиция 1: „Демонтаж на съществуваща абонатна станция, проектиране, 

доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на нова абонатна 

станция”  в сградата на НПГПТО – учебен корпус по практика с адрес 

 ул. „Иван Грозев” № 6 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на панелни радиатори”  в сградата на НПГПТО 

– учебен корпус по практика с адрес ул. „Иван Грозев” № 6 

 
 

РЕШИХ: 
 

І. Обявявам следното класиране на участниците  

1.За обособена позиция 1: „Демонтаж на съществуваща абонатна станция, проектиране, 

доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на нова абонатна 

станция”  в сградата на НПГПТО – учебен корпус по практика с адрес  

ул. „Иван Грозев” № 6 

І-во място: „ИТА КОМ” ООД - 85точки 

ІІ-ро място: „Топлофикация”ЕАД - 78точки 

ІІІ - то място: „Клима консулт” ООД - 60точки 

ІV- то място: „Майор и Ко” ООД - 54 точки 

 



2. Определям за изпълнител на обществената поръчка „Демонтаж на съществуваща 

абонатна станция, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и 

гаранционно обслужване на нова абонатна станция”   участника „ИТА КОМ” ООД 

 

3. За Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на панелни радиатори”  в сградата на 

НПГПТО – учебен корпус по практика с адрес ул. „Иван Грозев” № 6 

 

І-во място: „Майор и Ко” ООД” ООД - 96точки 

ІІ-ро място„ИТА КОМ” ООД – 86 точки 

ІІІ - то място: „Клима консулт” ООД- 67точки 

 

4. Определям за изпълнител на обществената поръчка „Доставка и монтаж на панелни 

радиатори” участника : „Майор и Ко” ООД” ООД 

 

 

                                                      НАРЕЖДАМ 

 

 

инж. Цветан Вутов - ПДАСД да публикува в сайта на гимназията настоящето решение 

и изпрати покана на определените участници за изпълнение на обществената поръчка 

за сключване на договор.  

 

 
 
 
                                                                                                ДИРЕКТОР: (п) 

  инж.Валерия Додова 
 
 
 


