РЕШЕНИЕ

/13.08.2018 г.
На основание чл. 181, ал.6, във връзка с чл.109 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/,
Утвърден от на д-р Росен Гацин - председател на Читалищно настоятелство на НЧ „Съзнание-1926 г.”,
Доклад от 13.08.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № 12 от 26.06.2018г. на Възложителя и
приложени към доклада Протокол № 1 от 26.06.2018г. (приключен на 19.07.2018г.), Протокол № 2 от
30.07.2018г. (приключен на ОЗ.О8.2018г.) и Протокол № 3 от 08.08.2018г. (приключен на 13.08.2018г.)
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 12 от 26.06.2018г. на Възложителя за разглеждане,
оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена j
поръчка с предмет: ,Д оставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела за НЧ 1
„Съзнание - 1926 г. в изпълнение)на проект „Модернизация на материално - техническата база,
закупуване на оборудване и обзавеждане на Н Ч „Съзнание - 1 9 2 6 г.“ - гр. Белослав“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата •за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.’\
Обществената поръчка е открита с Решение № 3/04.06.2018 г. на д-р Росен Гацин, публикувано обявление в
РОП с ГО 849788
ОБЯВЯВАМ:
»

1.Класирането на участниците в процедурата както следва:
1-в0 място: „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД с комплексна оценка 100.00 т. (сто точки).
2.ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник, както
следва:
f

„КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД с комплексна оценка 100.00 т. (сто точки!.

j
j

Ш .Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

|

Адрес: гр.София-1000, бул.”Витоша „ №18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg: Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Настоящото Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП пред Комисия за защита |
на конкуренцията в 10-дневен срок от съобщаването му на страните.
!
На основание чл. 181, ал .8 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в един и същи ден до всички
участници и да се публикува на интернет страницата на община Белослав в профила на купувача на НЧ
„Съзнание-1926 г.”- http://www.beloslav.org/subsection-160-nch svznanie
1926.html

Този документ е създаден в рамките на проект „М одернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеж дане на Н Ч „Съзнание — 1926 г.“ - гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФ П по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “ от Програмата за развит ие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдърж анието на публикацията се носи от Народно Читалище *Съзнание - 1926
г .» и при никакви обстоятелства не мож е да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съю з и Управляващия

