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, ЕКО МЕДЕТ " ЕООД - ПАНАГЮРИ LЦЕ

ул. „ Георги Бенковски " Ns 7
4500 гр . Панагюрище

Управител 0357/6 4030
Факс
0357/ 6 4030

България

E-mail: ekomedet@abv.bg

РЕШЕНИЕ
Ns 5 /20.07.2017 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) и във връзка с проведена открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за обществена
поръчка за услуга с предмет: „Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на
свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет" с две
обособени позиции, протоколите и доклада от работата на комисията, назначена със Заповед
Ns 16 от 31.05.2017 г. на управителя на „ЕКО МЕДЕТ" ЕООД за разглеждане, оценяване и
класиране на офертите на участниците в посочената процедура за всяка от двете обособени
позиции,
РЕШИХ:

1. Всички участници по двете обособени позиции отговарят на поставените
изисквания за лично състояние и изпълняват заложените критерии за подбор .
2. Офертите на участниците са в съответствие с предварително обявените условия
на възложителя и с изискванията на ЗОП и ППЗОП.
3.

Приемам извършеното от комисията класиране на участниците в обществената

поръчка по двете обособени позиции , npu прилагане на критерий за оценка „най-ниска
цена":
3.1. За Обособена позиция Ns 1 с предмет „Изследване статуса на котлована,

наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на
рудник „Медет":
ГB0 място - ,,СОЛИТЕХ АД с предложена обща цена от 310 851,62 лв. без ДДС ;
II-p° място -„МИНГЕОУНИВЕРС -ИНЖЕНЕРИНГ -НИС-МГУ" ЕООД с предложена
обща цена от 311 462,41 лв. без ДДС ;
III-T° място - ,,БТ-Инженеринг ЕООД с предложена обща цена от 340 850,34 лв . без

ДдС •
3.2. За Обособена позиция Ns 2 с предмет „Изпълнение на професионални водолазни
услуги, свързани с осъществяване мониторинг на водите в котлована на рудник „Медет":
I-B0 място —

ЕООД с предложена обща цена от 36 916,96 лв. без

ДДС .
4. Определям за изпълнител на Обособена позиция Ns 1 участника „СОЛИТЕХ" АД
и за изпълнител на Обособена позиция Ns 2 участника „ХИДРОСИСТЕМ " ЕООД.
5. На основание чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на
участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача на датата на
изпращането му на участниците, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП .

6. Решението може да бъде обжалвано в 1 О-дневен срок от неговото получаване по
реда на чл. 196 и сл. от ЗОП пред Комисията за защита на конк енцията, гр. София, бул.
Витоша, Ns 18.

Възложител

* Заличена информация на основание чл .
42, an. 5 от ЗОП във връзка с чл . 2, а,з . 2
от ЗЗЛД
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