ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Р Е Ш Е Н И Е
№ Р-7/28.06.2019год.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) и като взех предвид и приех констатациите и
изводите, отразени в подписаните от членовете на комисията Протокол
№ 1 от 20.06.2019 г. и Протокол № 2 от 28.06.2019г. предадени ми
заедно с цялата документация от работата на комисията, назначена със
Заповед № З-199/20.06.2019г. и открита с Решение № ОП-5(2)/23.05.2019 г.
за откриване на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за
извършване на строителни работи по проект за „Реконструкция и
подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа“, с
уникален номер на поръчката 00579-2019-0001 в Регистъра на Агенцията
по обществени поръчки и с оглед избор на изпълнител,
Р Е Ш И Х:
I. ОБЯВЯВАМ следното класиране при критерий за възлагане –
„оптимално съотношение качество/цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т.
3 от ЗОП, както следва:
І. Направи следното класиране:
На І-во място: „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД с комплексна оценка – 100 т.
На основание обявеното по-горе класиране,
II. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществената поръчка с
предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строителни работи
по проект за „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и
канализационна мрежа“ участника, класиран на първо място, а именно:
„ГРОМА ХОЛД “ ЕООД, с ЕИК 101611650, със седалище и адрес на
управление: с.Бело Поле, община Благоевград, Производствена база на
„Грома Холд“ ЕООД, представлявано от Виктор Георгиев Велев–
управител.
III.На основание чл.43,ал.1,изречение първо от ЗОП настоящото реш
ение да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
IV. На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане на
решението до участниците, решението и протоколите на комисията да се
публикуват в профила на купувача.
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VI. На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП посочвам
връзка към електронната преписка в профила на купувача на община
Струмяни, където са публикувани протоколите на комисията:
http://www.strumyani.org/subsection-287-op_523052019.html.
На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, настоящото Решение може да
бъде обжалвано в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия за
защита на конкуренцията (адрес: гр. София 1000, бул. Витоша №18,
електронна поща: spadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg;).

ЕМИЛ ИЛИЕВ /П*/
Кмет на община Струмяни
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита
на личните данни.
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