Ц Д Г „ Р А Д О С Т “ с. О р и з а р е
РЕШЕНИЕ
№ 2 / 29.06.2016 г.
за обявяване класирането на участниците и определяне на изпълнител за
обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Пристройка и разширение на
съществуваща детска градина в УПИ VI – общ., кв. 36 по плана на с. Оризаре, общ.
Несебър”
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Пенка Иванова Вълчанова
Оризаре

– Директор на ЦДГ „Радост“ с.

На основание чл.73 от ЗОП и Протокол №1 от 30.05.2016г., Протокол №2 от
17.06.2016г. и Протокол №3 от 29.06.2016г., за резултатите от работата на комисията,
назначена със Заповед № 168/10.05.2016г. за провеждане на открита процедура по реда на
ЗОП, открита с Решение № 1/11.04.2016г.
О Б Я В Я В А М:
Класирането на участниците, съгласно обявените критерии и приетата методика в
следния ред:
На първо място с комплексна оценка К = 100 т. – „ТОДИС СТРОЙ” ЕООД, гр.
Несебър
Въз основа на класирането и на основание чл.73, ал.1 от ЗОП,
ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ТОДИС СТРОЙ” ЕООД, гр. Несебър
Мотиви: Участникът отговаря на всички изисквания на Възложителя, съгласно
условията, посочени в документацията.
Отстранени участници:
1. „ВЕСЕЛА” ООД, гр. Варна – на основание чл.70, ал.3 от ЗОП, Комисията не
приема писмената обосновка на участника, като счита, че посочените обстоятелства не са
обективни.
2. „АГРОН ГРУП” ЕООД, гр. Несебър - на основание чл.70, ал.3 от ЗОП,
Комисията не приема писмената обосновка на участника, като счита, че не са посочени
обективни обстоятелства, доказващи и обслужващи предложеният срок, свързани с:
оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, с предложено техническо
решениe, наличие на изключително благоприятни условия за участника и икономичност
при изпълнение на обществената поръчка.
Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10дневен срок от получаването му.
На основание чл.73, ал.3 и ал.4 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в
тридневен срок до всички участници и да се публикува в профила на купувача.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................П...................
/Пенка Вълчанова
Директор на ЦДГ „Радост“ с. Оризаре/

