РЕШЕНИЕ

№42 от 07.10.2019 г.

за определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и отразени резултати
в Протоколи №1, №2 и №3 от 01.10.2019 г. и Доклад от 03.10.2019 г. на комисията, назначена
със Заповед №348 от 01.10.2019 г. за провеждане на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана
на обекти на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана”, открита с
Решение №42 от 20.09.2019 г.
ОБЯВЯВАМ
I.1. Класирането на участниците в пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти
на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана“ съгласно чл. 70, ал. 2,
т. 1 от ЗОП – икономически най-изгодна оферта въз основа на критерий за възлагане „найниска цена“:
1.
място: „АРМИ СЕКЮРИТИ БГ“ ЕООД гр. Етрополе
Цена на услугата 133 200 лв.
2.
място: „ММ ГРУП“ ЕООД гр. Хасково
Цена на услугата 133 600 лв.
място: „ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ СОД“ ЕООД гр. Плевен
Цена на услугата 133 754 лв.
3.
I.2. Отстранени участници: няма.
I.

ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„АРМИ СЕКЮРИТИ БГ“ ЕООД с ЕИК 200501084 и със седалище и адрес на управление
гр. Етрополе 2180, бул. „Руски“ № 112, ет. 4, представлявано от Димитър Димитров – управител.
Мотиви:
Участникът е представил оферта, която изцяло отговаря на всички критерии за изпълнение на поръчката и е предложил най-ниска цена, като са изпълнени едновременно следните
условия, посочени в чл. 109, ал. 2 от ЗОП:
1.
Не са налице основанията за отстраняване на участника от процедурата;
2.
Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане - икономически
най-изгодна оферта при критерий „най-ниска цена“.
II.

НАРЕЖДАМ
III.1. Да се сключи договор за обществена поръчка с определения за изпълнител участник „АРМИ СЕКЮРИТИ БГ“ ЕООД с ЕИК 200501084 при спазване на разпоредбите на чл. 112
от ЗОП.
III.2. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в 3-дневен
срок от издаването му до всички участници в процедурата и да се публикува в Профила на
купувача при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП в деня на изпращането му до участниците.
III.

1

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията:
http://rdo-montana.com/index.php/obshtestveni-porachki/22-2019-09-20-10-31-56
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

УПРАВИТЕЛ:

*
(Мариела Живкова – Крълева)

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗЗЛД.
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