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КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ
в

2640, гр . Кочериново , пл .3-ти март N41 тел . +359 7053 2011, факс +359 7053 2330
е-mai1: obst kocherinovo@mail.bg

РЕШЕНИЕ
Ns 31/30.12.2014 г.
Подписаният по-долу Иван Симеонов Минков — Кмет на Община Кочериново — на
основание чл.73, ал.1 от Закона за обществените поръчки и протоколи Ns1, Ns2, Ns3,

Ns4, N25, Ns6 от работата на комисията, назначена със заповед NsPД-01-O5392/24.09.2014 г. на Кмета на Община Кочериново за разглеждане , оценка и класиране

на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Изграждане на противопожарна кула, с. Пастра, Община Рила",

I. ОБЯВЯВАМ следното класиране на участииците в процедурата за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изграждане на противопожарна кула, с. Пастра,
Община Рила", извършено по критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта"

съгласно утвърдената методика от документацията за възлагане на обществената
поръчка:
1. Първо място „Еко Терм Груп" ДЗЗД , гр. София, кв. „Лозенец", ул . „ Кораб
планина" N255, представлявано от Тихомир Валентинов Тодоров с обща оценка 100

точки
2. Второ място ДЗЗД „Интелигентни системи за наблюдение и превенция на
пожарите", гр. София, район Оборище, ул. „11 август" Ns1 А, ет.3, представлявано от
Йоана Веселинова Лазарова с обща оценка 98.05 точки

II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на
първо място :
„Еко Терм Груп" ДЗЗД, гр.София, кв. „Лозенец", ул. „Кораб планина" N255,
представлявано от Тихомир Валентинов Тодоров .

Мотиви : Поради получения най-висок брой точки съгласно методиката за избор на
изпълнител на обществената поръчка по критерия „икономически най-изгодна оферта"
и направената оценка и класиране от комисията за разглеждане и оценка на офертите .
Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП .

На основание чл.73, ал .3 от Закона за обществените поръчки решението да бъде
изпратено на всички участници в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.73, ал .4 от Закона за обществените поръчки решението, заедно с
протоколите от работата на комисията да бъдет публикувани в профила на купувача в
деня на изпащане на решението до участниците .
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ИВАН МИНКОВ,
КМЕТ НА ОБЩИН
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