"ЕКО МЕЛЕТ"ЕООД , гд.Панагюрище, ил. „Г.Бенковски" М 7.
тел./факс 035716 40 30
Адрес за коресп.: гр.Панагюрище 4500. П.кития 22

РЕШЕНИЕ
Ns2 /09.04.2015 г.
На основание чл.73, ал .1 и ал .2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с

обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на
изпълнител

за оставаоАи

и довършителни

СМР за

обект : „Рудник „Медет".

Управление и пречистване на води и мониторинг" — Първи етап — Управление на
води. Подобект У 1 и Подобект Nв2", открита с Решение ЗЧц 1 от 13.01.2015 год. на
Управителя на „ЕКО МЕДЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр. Панагюрище

4500, ул. ,,Георги Бенковски" М 7, етаж 2 и публикувана на електронната страница на
Агенция за общественипоръчки под уникален номер 00896-2015-0001, както и след като се

запознах с цялостната образувана преписка по процедурата и с представените ми Протокол
Х2 1 от 06.03.2015 г., Протокол Х2 2 от 02.04.2015 г. и Протокол )Ч 3 от 07.04.2015 г. на

Комисията по разглеждане , оценка и класиране на офертите, постъпили по процедурата,
назначена със Заповед К2 13 от 24.02.2015 г. на Възложителя,

РЕШИХ :

1. Обявявам класирането на участииgите, съгласно обявения критерий за оценка
„Икономически най-изгодна оферта" в следния ред:
•

Първо място - „ПСТ Груп" ЕАД, с комплексна оценка 93,61 т.

•

Второ място - „Енергоремонт строй" ЕООД, с комплексна оценка 76,15 т.

•

Трето място - „МИГ Инженеринг" ЕООД, с комплексна оценка 75,72 т.

•

Четвърто място „Минетрой холдинг" АД, с комплексна оценка 75,23 т .

•

Пето място - „Събев 2002" ЕООД, с комплексна оценка 70,58 т .

•

Шесто място - Обединение „ГБС — ККС 5", с комплексна оценка 70,47 т.

2. Определим за изпълнител на горепосочената обищствената поръчка
класирания на първо място участник „ПСТ Груп" ЕАД, гр. София.

З . Отстранявам :
На основание чл . 73 ; ал . 2 от ЗОП, във връзка с чл . чл. 70, ап . З от ЗОП, участникът

ДЗЗД ,,Интетрирани екологични системи", тъй като не е представил подробна писмена
обосновка за начина на образуване на предложения от него срок за изпълнение на
поръчката . С писмо изк . М2 95/19.032015 г. изпратено до ДЗЗД „Интегрирани екологични

системи" по електронен път, на участника е предоставен срок от три работни дни, да
представи подробна писмена обосновка за предложения от дружеството срок за изпълнение .
Писмо изх . М 95/19.03.2015 г: е получено от ДЗЗД „Интегрираки екологични системи" на
19.03:2015 г . в 12:02 ч ., което е видно от потвърждение за получаването му от страна на

участника — потвърждението е изпратено от официалния електронен адрес на участника в
обединението ,,Интерколд" ЕООД — interhold (iпterhold.bg , който електронен адрес е
посочен в офертата като контакт на ДЗЗД „Интегрирани екологични системи".

Настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата при спазване
разпоредбата на чл.73, ал . 3 от ЗОП .
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл . 120 от ЗОП пред Комисия за
защита на конкуренцията в 1 0-дневен срок от получаването му .
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