_________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
за изменение на влязло в сила решение
в частта за определяне на изпълнител
и определяне на нов изпълнител
№699
град Ардино, 26.08.2020 година
на Кмета на Община Ардино
На основание чл. 112, ал. 3 от ЗОП и във връзка с Решение №407/11.05.2020 г. за
откриване на процедура с предмет: „Доставка на твърди горива за нуждите на Община
Ардино за отоплителен сезон 2020/2021 год.”, в качеството ми на Възложител по цитираната
процедура, взех следното

РЕШЕНИЕ:
1. Изменям влязло в сила Решение №570 от 02.07.2020 г. за определяне на изпълнител
на обществана поръчка с предмет: „Доставка на твърди горива за нуждите на Община
Ардино за отоплителен сезон 2020/2021 год.”, открита с Решение №407/11.05.2020 г. на
Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и
публикувано обявление в РОП под №00532-2020-0023, в частта за определяне на изпълнител
за обособена позиция №2 – «Доставка на пелети» от обществената поръчка.
Мотиви:
Участникът определен за изпълнител на обособена позиция №2 – „Доставка на пелети”,
а именно „РОДОПАЛЕТ” ООД не доказа, че не са налице основанията за отстраняване от
процедурата. След направено служебно запитване в НАП и МДТ в Община Ардино, се оказа, че
лицето има задължения и към двете институции. На основание чл. 112, ал. 2, т. 3 от ЗОП
възложителят не сключи договор с класирания на първо място участник.
2. Определям за изпълнител на обособена позиция №2 – Доставка на пелети,
класираният на второ място участник - „ЗЕТА ГРУП” ЕООД.
2.1. Подизпълнители и дял от договора за обществена поръчка, който те ще изпълняват:
няма.
3.

Решението

е

публикувано

в

профила

на

купувача:

http://www.ardino.bg/?pid=4,op3&id_op=238

4. 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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