РЕШЕНИЕ
№ 31/ 14.09.2016 г.

за определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществени поръчки и отразени резултати в
Протокол № 1 от 26.08.2016 г., Протокол № 2 от 29.08.2016 г. и Протокол № 3 от 12.09.2016
г. на комисията, назначена със Заповед № 125/26.08.2016 г. за извършване на подбора на
участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени за публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за
нуждите на „Регионално депо за отпадъци - Монтана" ЕООД гр. Монтана", открита с
Решение № 31 от 04.08.2016 г.
I.

ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:
1"в0 място: „АЛФА ГАЗ" ООД гр. Монтана с Коефициент К = 0,944
2"ро място: „ГОРРЕЛ" ЕООД гр. Пловдив с Коефициент К = 0,995

II.

ОПРЕДЕЛЯМ:
11.1. Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво за
нуждите на „Регионално депо за отпадъци - Монтана" ЕООД гр. Монтана":
„АЛФА ГАЗ" ООД с ЕИК 111540504 и със седалище и адрес на управление: гр.
Монтана 3400, ул. „Св. Климент Охридски" № 5А, офис 504, представлявано от Димитър
Григоров Димитров - Управител
11.2. Отстранени участници в процедурата:
„ДМВ" ЕООД, гр. Русе при следните правни и фактически основания:
Правно основание: чл. 107, т. 1, от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.
Фактически основния: Участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, като не е поставил в нея отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото
предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
III.

На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществени поръчки настоящето Решение да се
изпрати в тридневен срок от издаването му до всички участници и да се публикува на
профила на купувача заедно с протокола на комисията за провеждане на настоящата
процедура.

IV.

Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисия за защита на конкуренцията;
България, 1000 София, бул. „Витоша"; тел. 02 / 935 61 13, факс: 02 / 980 73 15;
Е-поща: cpcadmin@cpc.bg Интернет адрес: http://www.cpc.bg

