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Изх. № ПК-РСР-3 

 

Дата: 25.03.2015 г. 

 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 
по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП 

 

ДОКЛАД  

за законосъобразност на процедура за обществена поръчка с уникален номер в 

РОП 00954-2015-0002 

(към преписка № ПК-РСР-3/26.01.2015 г.) 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

Възложител 

 

Официално наименование: Община Златарица 

Вид на възложителя: 
 чл. 7, т. 1-4 ЗОП  централен  регионален 

 чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП  

Партиден номер на 

възложителя: 
00954 

Входящ № и дата на 

регистрация в деловодството 

на АОП на документите 

Е-31-00-015712/20.03.2015 г. 

 

 

Процедура 

 

Вид на процедурата: 

 Открита 

 Ограничена 

 Ускорена ограничена 

 Договаряне с обявление 

 Ускорена на договаряне с обявление 

 Състезателен диалог 

Обект на поръчката: 

 Строителство  Доставки  Услуги 

Разделяне на обособени позиции:  Да   Не  
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Предмет на поръчката: 

„Избор на изпълнител на предвидените 

дейности по договор за финансиране № 

04/226/00359 от 19.12.2014 година, 

проект: „Интегриране на система за 

ранно известяване при възникване на 

горски пожари на територията на 

община Златарица“.“ 

Прогнозна стойност на поръчката в лв. 

без ДДС: 
453 369.10 

Срок за изпълнение на поръчката: 31.07.2015 г. 

Критерий за оценка на офертите: 
 Икономически най-изгодна оферта 

 Най-ниска цена 

Обществената поръчка се финансира: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от 

Оперативна програма „Развитие на 

селските райони 2007-2013 г.“ 

 Друго .................................................. 

 

Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, 

т. 22 ЗОП 
 Да     Не  

Мотиви (когато е приложимо): 

 

 

Предварителният контрол обхваща проекта на решението за 

откриване 
 Да     Не  

Предварителният контрол обхваща мотивите към определените от 

възложителя критерии за подбор 
 Да     Не 

Предварителният контрол обхваща методиката за оценка на 

офертите 
 Да     Не 

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП  Да     Не 

Документите, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения в 

ППЗОП ред 
 Да     Не 

Други бележки: 

 
 

 

 

Констатации от Предварителния контрол 

 

Не са констатирани несъответствия със ЗОП. 
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РАЗДЕЛ VIӀ Ӏ  

Допълнителна информация 

 

Съгласно чл. 20а, ал. 5 ЗОП докладът отразява само допуснатите 

несъответствия със Закона за обществените поръчки. Преценката за 

съответствие с други нормативни актове, приложими регламенти на 

Европейския съюз и изисквания на Управляващия орган на програмата е 

извън правомощията на Агенцията.  

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете) 

 

ИВО КАЦАРОВ 
/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./ 

 

 

Вярно с оригинала,  

подписан на хартия 


