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3а к.тпасиране [!а г!астнпците и опреде.,[яне [|а пз!ть.,|пите.]| на обществепа
поръчка

Ёа основштие чп. 73, атл. 1 и ш:. 2 от 3шсона за обществените поръ!|ки (3Ф||) и
от:вените резултати в ||ротокол },[э 1128.09.201-5 год. и |1ротокол|'[р2/02.|0.2015 год. на
комиоия' нц}начена със 3аг:овед ],{д 1015_14-49 от 28.09.2015 год. !|а .{ир:стора на 1|1 на
нои _ ||левен за рд}глеждане' оценява|1е и к.]1асиране на оферпа за г!астие в отщита
процед}та за възлага1|е на обществена поръ!|ка с пред\|ет: ,,1ещпц Рмонт в
ад}'инистативната сщада на 1|| на ЁФ|,1 _ ||левен, пл. 11ватт йигтдаликов }ч[р 8", опср!{та с
Ре:цение $э 10 от 01.09.2015 год., пфликрано в Регистъра ||а Агентцдяга по обществени
поръчки с уникален ]т{э 00145_2015_0182 и като се запознах о представената до!ументшц{я
за възл:г{|||е на обществената поръ[!ка и с констатш|и}пе на комисият4 отд}ени в
протоколите за р:вгле)кд,|не' оценяв:!не и к.]1асира!|е на офертггге,

оБявявА1}1:

[. [(ласирднето нд участ||пците в процешрата з! въш|!гдше нд обществепата
поръчка както епедва:

[1ърво място: ,, Рвмонт п стРой" поод гр. €амоков' ул. Ёпкола [(оряев
.}{! 8 о пред|ожена цена _ 1726'70 лв. (хиляда седемстотин .щадесет и [пест лева и
седемдеоет стотинки) без вк.гллонен АА€.

1}1отиви: 1(лаоирането е съобразено с к.]1асирането' извър[пено от назначената комисия и
ота}ено полробно в протоко.]1ите от заседанията. Ффертата на к]1ас|Фа[||тя на ггьрво място
единствен участник ,, Рвмонт п стРой* воод щ.€аллоков отговаря на прерарите]1но
обявените условия !| изискван1{'я на възложите.т1я. ||решгожената от него цена не
надви1ц!ва предварително обявената максим.шна стойност по ре[пе|1ието на възложите]1я'
тъй като к.'|асирането е извър||1ено по |Фитерий ,, най_ниска цен#'.

[[. 9частн]!кьт' кпасиран на !|ърво място за пзпъ.'|ните.,! на обществепата
поръчка:

,, Рвмонт п стРой' воод гр. €амоков' ул. Ёпкола [(орпев .[1} 8 с
пред'|ожена цена _ 1726,70 лв. (хиляда седемстотин двадесет и 1цест лева и седе1идесет
стотинки) без вктпочен АА€.

||!. Фтстранени участн|!ци:
!1яма.

Фргшт, който отговаря за прцедурите по обжалтване:

5800, ер.|7левен, п:а. ,,|7ван 74шнёшашков" !ф 8, гпаа.: +35964884401, факс: +359264884440' Р!еоеп@тв:|.Б3



Ффи:шатпто [|аименовш1ие: 1(омисия за защ1та !1а кон19ре|{'||{яга
Адрес: п.к.1000, щ.€офия, бул.''Битоша'' ]ч[э 18

€рок за подаване ||а жалби: съглаоно т1л. \20, аул. 5 от 3Ф|1 _ 10-шевен от
получаване на ре!цението.

Ёа основанпе нтл.73, ал:.3 от зоп, настоящето ре1пение да се изщ)аг|! в тцдневен
срок до у|астника в процед}т{га\! на основание члп. 73, алп.4 от 3Ф|1 в същ1я де[| да се
губ.тпакра в прфила на купрача.
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