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РЕШЕНИЕ
JY'о,~,~;~~г~,•,rC,Oк,Q .Г.
~П във връзка с чл.181 ал.б от ЗОП, Протокол № 1и
На основание чл.22, ал.1 т.б от ЗО
Протокол № 2 и протокол -доклад от работата на комисия, назначена със заповед № РД-0105-258/03.07.2020г. на кмета на община Кочериново
I.ОБЯВЯВАМ
Класирането в обществена поръчка за избор на изпълнител чрез публично състезание
с предмет: "Аварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново —
аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН — 500куб.м и аварийен ремонт на съществуващи
резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново, община Кочериново"
уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП № 007772020-0003
На първо място:
1. Оферта № 1 подадена от Д33Д „Гео —Нивел ХДК" със 100 точки

II. ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществена поръчка по ЗОП с предмет"Аварийно-възстановителни
работи за водоснабдяване на гр. Кочериново — аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН —
500куб.м и аварийен ремонт на съществуващи резервоари,находящи се в местност Ридо,
гр. Кочериново, община Кочериново" уникален номер на поръчката в Регистъра на
обществените поръчки на АОП № 00777-2020-0003 : ДЗЗД „Гео —Нивел ХДК"
III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:НЯМА
Протокол № 1, Протокол № 2, протокол -доклад от работата на комисията и цялата
документация по провеждане на процедурата са ми предадени за вземане на настоящото
решение по чл.22, ал.1 т.б от ЗОП във връзка с чл.181 ал.б от ЗОП.
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда, предвиден в част Шеста, глава Двадесет
и седма, чл. 196 и сл. от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 — дневен срок
от получаването му.
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Решението да бъде изпратено на участниците и публикувано в Профила на купувача на
ование чл. 43 от ЗОП в тридневен срок от издаването му.

Уосн

Протоколите от работата на комисията,както и окончателният доклад на последната,

могат да бъдат намерени на адрес- http://www.ob
kochel'1riOVO.bg/%DO%9F%D 1%80%DO%BE%D 1%84%DO%B8%DO%BB%DO%BD%DO%BO%DO%DA%D
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ВъзлОЖИТЕJ~

Регламент/ЕС/го1ы679

/ Иван Минков/
i
s~
Кмет на община Кочериново
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