ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ДОКЛАД
За резултатите от проведено договаряне от Комисията, назначена със
Заповед Ns РД-01-05-512l06.11.2014 г на кмета на Обцzина Кочериново , в процедурата

за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет :
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Изграждане на
пречиствателно съоръжение за отпадни води, с. Мурсалево , Община Кочериново ".
Комисия в състав :
Председател : Атанаска Лазарова Богоева - правоспособен юрист;
Членове : 1. Славка Славчева Петрова — главен счетоводител, направление
„Образование " в Община Кочериново, ква.,zификация — счетоводство и контрол;
2.Методи Антимов Ичев — инвеститорски контрол в Община
Кочериново , квалификация — строителен техник, геодезист,
На основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП и в съответствие с изискванията на
Възложителя , посочени в Решение Ns 25 от 30.10.2014 год. за откриване на процедурата
и Покана с изк . Ns РД-01-24-371/30.10.2014 год. до „Екопроект — Булкерн" ЕООД,
проведе договаряне с поканеният в процедурата участник .

Направеното предложение и постигнатите договорености са отразени в
протокот{ на Комисията от 06.11.2014 год., подписан от участника .
На основание чл. 92а, ал . 5 от ЗОП, Комисията предлаrа договорът за
изпълнение на обществена поръчка с предмет : „Упражняване на авторски надзор при
изпълнение на СМР на обект „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни
води , с. Мурсалево , Община Кочериново" да бъде сключен с единствения участник
„Екопроект — Булкеря" ЕООД, EИK 121845899.
Настоящия доклад, съставен на 19.01.2015 г. и цялата документация по
процедурата , се предава на възложителя за аземане на решение по чл. 92а ап . 6 от ЗОП.
Приложение : .Протокол за договаряне с участнг
Председател на комисията : Атанаска Богоева
Членове : 1. Славка Славчега Петрова
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