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MUNICIPALITY
РЕШЕНИЕ
№ РД 13-10 / 06.01.2017 г.

На основание чл.181, ал.6 от ЗОП и в съответствие с протоколите на комисията, назначена
със заповед № РД 13 – 552/ 29.12.2016 г. да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и
класира подадените оферти за участие в процедура - публично състезание за възлагане на
обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане на пречиствателна станция за
питейни води на град Котел, в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр.Котел,
област Сливен”
Р Е Ш И Х:
I.

Обявявам за класиран в публично състезание за възлагане на посочената обществена
поръчка :

1. „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ” ЕООД, гр.София, EИК – 121891697 със седалище и адрес
на управление: гр.София, район „Триадица” ж.к. „Манастирски ливади” - Б, №17, представлявано
от г-н Стефан Даскалов – управител.
Участникът е представил всички изисквани документи от Възложителя. Офертата е
съобразена с условията за изпълнение на поръчката и се приема от Възложителя.
При оценяване на офертата участника е получил - 63 точки.
II. Определям за изпълнител на обществена поръчка за строителство с предмет:
„Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на град Котел, в ПИ с
идентификатор 39030.505.4 в землището на гр.Котел, област Сливен” - „ЕНЕРГО
РЕМОНТ СТРОЙ” ЕООД, гр.София.
III. Договорът за възлагане на обществената поръчка може да се сключи с „ЕНЕРГО
РЕМОНТ СТРОЙ” ЕООД, гр.София преди срока, определен в чл.112, ал.6 от ЗОП на
основание чл.112, ал.7,т.2 от ЗОП, след представяне на необходимите документи за
сключване на договора.
Горепосочената процедура е открита с мое Решение № РД –13–502/29.11.2016г.
Регистрационният и номер в Регистъра за ОП е 00111-2016-0005. Датата на публикуване на
обявлението за обществена поръчка е 29.11.2016г.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията.
Жалбите се подават в срока по чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.
На основание чл.181, ал.8 от ЗОП копие от настоящото решение да се изпрати на участника
в 3 – дневен срок от издаването му, а на основание чл.24, ал.1, т.2 и т.5 от ППЗОП решението,
протоколите на комисията да се публикуват в електронната преписка за обществена поръчка,
създадена в профила на купувача, в деня на изпращане на решението на участника. Адресът на
електронната преписка на настоящата обществена поръчка в профила на купувача (URL) е http:/
/kotel.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop-2016/1-2016-005.
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* Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД.
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