РЕШЕНИЕ
№ 7/03.10.2019г.
На основание чл. 108, т.1, чл. 109 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и като приемам
констатациите и изводите, отразени в подписаните от членовете на комисията и
представени ми за утвърждаване Протокол от 10.09.2019г и 16.09.2019г., Протокол от
25.09.2019г., 26.09.2019г и 27.09.2019г. и Протокол от 02.10.2019г. на комисията, назначена
с моя Заповед №5/10.09.2019г. за разглеждане, оценка и класиране на офертите на
участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, открита с
Решение №3/16.08.2019г. публикувано в РОП на 16.08.2019г., уникален номер на поръчката
05724-2019-0001 и публикувано обявление в регистъра на АОП на 16.08.2019 г. с предмет:
„Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица
о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24,
кв. „Зора“, гр. Стара Загора”
ОТСТРАНЯВАМ
1.

Участникът ДЗЗД „ЗАГОРЕ ПБ 2019“ (с участници „ПСК Пътстрой“ ЕООД и

„Брилянт-Слънчев бряг“ ООД), гр. Стара Загора, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.
2.

Участникът „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, гр. София, на основание чл. 107, т.2, б.

„а“ от ЗОП.
3.

Участникът Консорциум „ТИ ВИ БИ-АВАНГАРД“ ДЗЗД, (с участници „ТИ ВИ

БИ“ ООД и „АВАНГАРД ДИЗАЙН“ ЕООД), гр. Димитровград, на основание чл. 107, т.2,
б. „а“ от ЗОП.
4.

Участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД, гр. София, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП.
КЛАСИРАМ

участниците в процедурата, както следва:
На първо място класирам участника “Пътно строителна компания ЕС БИ
ЕС“АД, гр. Стара Загора, с „Комплексна оценка” – 100 т.

www.zonazagore.com

ОПРЕДЕЛЯМ
за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на техническа
инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127;
улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т.
129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора”,
класирания на І-во място участник - “Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС“АД, гр.
Стара Загора, с „Комплексна оценка” – 100 т., който в срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП
следва да представи изискуемите за сключване на договор документи по чл. 112, ал. 1 от
ЗОП.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП пред
Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност в 10-дневен
срок от получаването му.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до участниците
в процедурата в тридневен срок от издаването му.
На

основание

чл.

43,

ал.

1

от

ЗОП

на

следния

интернет

адрес:

https://www.zonazagore.com/bg/izgrazhdane-na-tehnicheska-infrastruktura-za-industrialnazona-zagore-ulitsa-ot-125-ot126-ot127-ulitsa-ot-130-ot-131-ot-132-ulitsa-ot-127-ot-128-ot-129ulitsa-ot-126-ot-129-ot-131-parking-v-upi-xiii-1586za-parking-kv-2

са

публикувани

протоколите на комисията.

РАДОСЛАВ ТАНЕВ - (П.П.) заличена информация на основание чл.36а, ал. 3 от
ЗОП.
Изпълнителен директор на „Индустриална зона Загоре“ АД
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