РЕГИОНАЛНО
ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ - МОНТАНА ЕООД
МОНТАНА - П.К.30, ВРАЧАНСКО ШОСЕ - ТЕЛ. 096/30 59 19

0 * 0 0
РЕШЕНИЕ
№ 3 8 о т 0 3 . 0 7 . 2 0 1 8 г.
за определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществени поръчки и отразени резултати в
Протокол от 17.04.2018 г. и Доклад от 29.06.2018 г. на комисията, назначена със Заповед
№52 от 17.04.2018 г. за провеждане на договаряне без предварително обявление за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на един брой употребяван верижен булдозер за нуждите на „Регионално депо за отпадъци - Монтана"
ЕООД", открита с Решение №38 от 05.04.2018 г.
I.

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.1. Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг
на един брой употребяван верижен булдозер за нуждите на „ Регионално депо за отпадъци Монтана" ЕООД ":
„СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД с ЕИК 131391369 и със седалище и адрес на управление
гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски" №73, ет. 3, представлявано от Михаил Руменов Комитски и Борислав Маргаритов Петков - управители.
Подизпълнител:
„ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ" АД с ЕИК 200358273 и със седалище и адрес на управление: с.
Лозен 1151, Столична община, ул. „Съединение" №127г, представлявано от Георги Петров
Атанасов - Изпълнителен директор, Явор Димитров Асенов - Председател на Съвета на директорите, и Стефан Богданов Младенов - член на Съвета на директорите
1.2. Отстранени участници в процедурата:
Няма
II.
На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществени поръчки настоящето решение да се
изпрати в тридневен срок от издаването му до участника и да се публикува на профила на
купувача заедно с протокола и доклада на комисията за провеждане на процедурата.
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. 2 от ЗЗЛД.
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