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N!! K-005/.t...f:l0.2016r.
Ha OCHOBaHJ1eC qll.

181, all. 6 OT 3aKoHa aa 06rn;eCTBeHJ1TenOp'DQKJ1,B'DBBp'D3Ka C

ny6llJ1QHO CDCTe3aHJ1eC npeAMeT: ",LJ,ocTaBKa na TeqHH roprrsa
aa 6e3Ha11HQHO naaurane

Hapeso"

aa nepnoa

OT eaaa

rOAHHa

aa MIlC

xpea KapTH

aa HY)KAHTe na

06m;HHa

Penrenne NQ005 OT 31.08.2016 r. J1 npOTOKOllJ1 na KOMJ1CJ15ITa,
Ha3HaQeHa CDC3anoBeA NQPA-01-619/27.09.2016 r. na KMeTa na 06rn;J1Ha Llapeso J1KaTO
OTKPJ1TOC

ssex npeABJ1A KOHCTaTaQJ1J1Te
J1 MOTJ1BJ1Tena KOMJ1CJ15ITa,
KOJ1TOB'D3npJ1eMaM J13Q5IllO,
KaKTO J1B'D3OCHOBana nperlleA
npoQeAypaTa,

na AOKYMeHTaQJ15ITa11 KllaCJ1paHe na npeMO)KeHJ15ITa B

KOJ1TOca MJ1 npeACTaBeHJ1 C npOTOKOllJ1 no peAa na Qll.

Ha3HaQeHaTa aa npoQeAypaTa

KOMJ1CJ15I,J13B'DpIIIeHJ1 no

106 OT 30IT OT·

KpJ1TepJ15I aa OQeHKa na

npe,21,llO)KeHJ15ITa
"Hai1:-HJ1CKauena".

P E IlIUX:

I. 06HBHBAM

KllaCJ1paHe na nOCTDnJ1llJ1TeO¢epTJ1, KaKTO C11e,21,Ba:

831496285 C'bC ceaaamne H aapec na ynpaB11eHHe
rp. AOBeQ, XOTe11 AOBeQ, y 11.T'bprOBCKa,. NQ 12, npe,21,CTaBll5IBaHO
OT I'eoprrr MBaHoB
I-po

MHCTO: "IleTpo11"

A,LJ" EMK

TaTapCKJ1 J1MJ1llKO KOHCTaHTJ1HOBAJ1MJ1TPOBC npe,21,llO)KeHao6rn;a CTOMHOCT6e3 A,LJ,C
nasraaena

C TDproBcKa OTCTDnKa

(npeaaoxcena OT yqacTHJ1Ka 2,5 %) 120 650 (CTO H

zmaaece'r XH11HAHmeCTCTOTHH H ne-raece'r)

11eBa.

II. OIlPE,LJ,EAHM aa J13n'DllHJ1Tell na 06m;eCTBeHa nOp'DQKa C npe,21,MeT:,;,i),ocTaBKa na
TeQHJ1ropnsa aa MITe Qpe3 KapTJ1 aa 6e3Ha11J1QHO
n.iamane aa nepJ10,21,OT e,21,Ha
ro,21,J1Ha
sa
HY)K,21,J1Te
na 06rn;J1Ha

Llapeso",
~

831496285 C npeA110)KeHa o6m;a CTOHHOCT 6e3 ,LJ,,LJ,C,
HaMa11eHa C
T'bprOBCKa OTCT'bnKa (npeA110)KeHa OT YQaCTHHKa 2,5 %) 120 650 (CTO H asaaecer
XH11HAH nrecrc'rorrrn H rrer aecer) 11eBa.
"IleTp011"

A,LJ" EMK
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Мотиви: Офертата на участникът съответства на предварително
обявените условия на Възложителя, отговаря на поставените изисквания за
технически възможности и е предложена най-ниска обща стойност без ДДС.
III.

НЯМА ОТСТРАНЕНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИЦИ.

На основание чл. 183 във вр. чл.112 от ЗОП да се сключи договор за възлагане
на обществената поръчка с класирания на първо място и обявен за изпълнител
участник, при условията на подадената и разгледана от комисията оферта и в
срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 112, ал. 1 от ЗОП преди сключването на договора „Петрол” АД,
ЕИК 831496285, да представи:
1. Документите, изискуеми по чл. 67, ал. 6 от ЗОП .
2. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 (три) % от стойността на
договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните
форми: а) парична сума, внесена по сметката на Община Царево - Банка ДСК,
клон Царево, IBAN: BG65STSA93003391581610, BIC: STSABGSF; б) банкова
гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. Гаранцията по буква “б” и буква “в” може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в един
и същи ден на участниците и да се публикува в профила на купувача.
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и следващите
от Закона за обществените поръчки пред Комисията по защита на конкуренцията,
в десетдневен срок от получаването му.
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ /п/
Кмет на Община Царево
ИА

Подписите са заличени за основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от
ЗЗЛД.
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