__________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
№ ________
град Ардино, __________2015 година
На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с
Протоколи на комисията назначена със Заповед №618/29.07.2015 г. за разглеждане,
оценяване и класиране на подадени оферти за участие в процедура на възлагане на
обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изпълнение на Инженеринг проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "Осетия", с
административен адрес гр.Ардино, ул.”Пирин” №16, вх. А, вх. Б и вх. В”,

ОБЯВЯВАМ:
Класирането на участника в откритата процедура, както следва:
 На първо място – „Пи Ес Пи” ЕООД със 100 т.;
Класирането е направено съгласно критерият за оценка посочен в обявлението и
документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а именно:
икономически най-изгодна оферта.

О П Р Е Д Е Л Я М:
„Пи Ес Пи” ЕООД за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изпълнение
на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "Осетия", с административен
адрес гр.Ардино, ул.”Пирин” №16, вх. А, вх. Б и вх. В”.
Мотиви: Офертата на участника „Пи Ес Пи” ЕООД отговаря на всички изисквания на
Възложителя посочени в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в
процедурата за възлагане на обществената поръчка.
В изпълнение на чл. 73, ал. 3 от ЗОП Решението да се изпрати до всички участници
в процедурата.
На основание чл. 120 от ЗОП, Решението подлежи на обжалване пред Комисията за
защита на конкуренцията в десет дневен срок, считано от получаване на решението.
Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностните лица и
заинтересованите страни за сведение и изпълнение.
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