ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне иа
инвестиционни проекти за обекти: „Рехабилитация на път МОІЧ 2111 /ІІІ 102, Бели
- Община
Мел-Моитаиа/ - Видлица Чемиш Каменна Рикса от км 0+000 до км 7+500,
- в е. Меляие, с. Дълги Дел и с
- на улична мрежа
Георги Дамяново“, "Благоустрояваие
.Каменна Рикса, Община Георги Дамяново"
РЕШ *НИЕ

М

.... ..

/

.... .. година

На основание чл. 22, ал.1, т. 6, чл. 106, ал. 6, чл. 108 от ЗОП и във връзка с Протокол
от 23.08.2016г., Протокол Мз 2 от 26.08.2016г. и Доклад от 26.08.2016г., отразяващи
работата на комисия, назначена с моя Заповед М 207 от 23.08.2016г. за подбор на
участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез публиІшо състезание с предмет „Изготвяне на инвестиционни
102, Бели Мел-Монтана! проекти за обекти: „Рехабилитация на път МОМ 2111 /ІП
Видлица Чемиш Каменна Рикса от км 0+000 до км 7+500, Община Георги Дамяново“,
- улична мрежа -в с. Меляие, с. Дълги Дел н с .Каменна Рикса, Община
"Благоустрояване
на
Георги Дамяново", открита с Решение Ш 185 от 01.08.2016г.
Мз

1

І. РЕШИХ
1
Приемам отразените в горепосочените Протоколи Ла и 2 и утвърднх Доклад за резултатите
от работата на назначената комисия с горепосочената заповед от проведеното публично
състезание по ЗОП с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти:
102, Бели Мел-Монтана/ - Видлица
Чемиш
„Рехабилитация на път МОН 2111 /ІІІ
"Благоустрояване
Каменна Рикса от км 0+000 до км 7+500, Община Георги Дамяново“,
наулнчъІа мрежа в с. Меляие, с. Дълги Дел и с .Каменна Рикса, Община Георги Дамяново",
открита с Решение Ле 185 от 01.08.2016г.
ІІ. ОБЯВЯВАМ
Класиране на участниците в горната процедура както следва:
ПЪРВО МЯСТО - „ИСИ 09” ООД, гр. Монтана 100 точки

-

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ
„ИСИ 09” ООД, гр. Монтана класиран на първо място по кръІтернй

поръчка

„ОПІПЦЛ/(ІЛІІО

качвсптво/цгна" за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената
с предмет:
обекти:
„Рехабилитация на път МОН 2111
„Изготвяне на инвестиционният проекти за
/ІІІ 102, Бели Мел-Моитана/ - Видлица Чемиш Каменна Рикса от км 0+000 до км
- иа улична мрежа
- в с. Меляие, с.
- Община Георги Дамяново“, "Благоустропваие
7+500,
Дел
Дълги
и е .Каменна Рикса, Община Георги Дамяново", с предложена обща Цена за
изпълнение на поръчката 37 300,00 лева без ДДС (словом: тридесет и седем хиляди и
триста).
СЪОІПІІОШШІІІЕ

На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок
от издаването му на участника в процедурата и да се публикува в профила на купувача Іигр:Лив/ш.зеогвїбашуапоуо.согп/їпбех.р11р?орїїоп=согп-соп'сепг&уїеш=5есїїоп&1ауои1=131о;;&ї
с1=5&І'се1пї<1=56&1а113=1Ј3.

На основание чл. 196 и сл. от ЗОП, настоящото решение може да бъде обжалване от
заинтересованите лица в 10 дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на
- бул. „Витоша” 18, телефон: 02/9356113, електронна поща:
конкуренцията, гр. София 1000,
срса<1111111@,срс.135.

ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА
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