РЕШЕНИЕ
за определяне на изпълнител
№99
град Джебел, 17.01.2019 година
на Кмета на Община Джебел
На основание чл. 22, ал.1, т. 6 от ЗОП и във връзка с Решение №1051 от
22.10.2018 г. за откриване на процедура с предмет: „Изграждане на подпорни стени в
с. Припек, общ. Джебел”, в качеството ми на Възложител по цитираната процедура,
взех следните

РЕШЕНИЯ:
1. Във връзка с провеждането на публичното състезание с предмет:
„Изграждане на подпорни стени в с. Припек, общ. Джебел” с прогнозна стойност
308 000.00 лв. без ДДС, утвърждавам Доклад от 11.01.2019 г. и Протоколи №1 от
22.11.2018 г. и 04.12.2018 г., №2 от 19.12.2018 г., №3 от 07.01.2019 г. и №4 от
11.01.2019 г. от работата на комисия, назначена със заповед №1203/22.11.2018 г.
2. Класиране на участниците в процедурата, съгласно представените доклади и
протоколи от работата на комисията:
• На първо място - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД с 88 т.
2.1. Участникът, избран за изпълнител е „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД.
2.2. Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще
изпълняват: няма.
3. Отстранявам от процедурата, следните участници, като мотивите ми за това са
следните:
3.1. Участник №1 – „РОДОПСТРОЙ-97” ООД
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката. Участникът е представил еЕЕДОП, който е за процедура на друг
възложител. На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП участникът е отстранен от
процедурата.
3.2. Участник №3 - ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”
Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката. Техническото предложение на участника не отговаря на
изискванията на Възложителя. Участникът не е представил диаграма на работната ръка,
което прави офертата му несъответстваща с предварително обявените условия. На
основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП участникът е отстранен от процедурата.
4.
Решението
е
публикувано
https://www.dzhebelbg.com/?pid=5,19&id_op=101

в

профила

на

купувача:

5. Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в
сроковете по чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.
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