ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
тел.: 032/ 907 800
Пловдив, бул. “Марица” 57A
факс: 032/ 951 934

e-mail:obshtina@maritsa.org
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РЕШЕНИЕ
№ РД-09-1045/09.09.2016 г.
На основание с чл. 181, ал. 6 от ЗОП и като взех предвид протокол № 1,
протокол № 2 и протокол № 3 и доклада по чл.103, ал.3 от ЗОП от работата на
Комисията, назначена със заповед № РД-09-850/01.08.2016 г. на Димитър Иванов–кмет
на община Марица, за да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в
процедура за избор на изпълнител чрез провеждане на публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: : “Изграждане на обект Детска градина
в УПИ I-502.1751 детска градина, кв.41, по планана с. Скутаре, Община Марица ”,
открита с Решение № РД-09-737/30.06.2016г. на кмета на община Марица, с уникален
номер
на
поръчката
в
Регистъра
на
обществените
поръчки
на
АОП:00490-2016-0010/01.07.2016 г.
ОБЯВЯВАМ:
Класиране на участниците в горепосочената процедура съгласно приети и утвърдени
от мен на 09.09.2016 г. протоколи от работата на Комисията, назначена с моя Заповед
№, РД-09-850/01.08.2016 г. както следва:
На първо място:
Оферта № 3 подадена от Сдружение „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ с 98.26 точки
На второ място:
Оферта № 5 подадена от Сдружение „СКУТАРЕ 2016“ с 90,77 точки
На трето място:
Оферта №1 подадена от „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД с 88.00 точки
На четвърто място:
Оферта №4 подадена от „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД с 85.85 точки
О П Р Е Д Е Л Я М:
За изпълнител на обществена поръчка участникът класиран на първо място –
СДРУЖЕНИЕ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“.
На основание чл. 183 от ЗОП във връзка с чл. 112, ал.1 от ЗОП да се сключат
договори с класирания на първо място и определен за изпълнител участник след
влизане в сила на настоящото решение.
Като взех предвид подробно изложените в протоколите от работата на комисията ,
аргументи и съображения на комисията, назначена с моя заповед № Заповед №
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Заличени
обстоятелства съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД

