РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
№ 17/12.03.2019 г.
На основание чл. 106, ал. 6 и чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от ЗОП, и като приемам
констатациите и изводите, отразени в подписан от членовете на Комисията Доклад,
изготвен на 12.03.2019 г., предаден ми на същата дата, ведно с Протоколи, както
следва: Протокол № 1 от 10.01.2019 г.; Протокол № 2 започнат на 28.01.2019 г. и
завършен на 31.01.2019 г., Протокол № 3 започнат на 11.02.2019 г. и завършен на
18.01.2019 г. и Протокол № 4 започнат на 22.02.2019 г. и завършен на 12.03.2019 г.,
подписани от всеки от членовете на Комисията, заедно с цялата документация по
обществената поръчка от Комисията, назначена с моя Заповед № 1/10.01.2019 г., да
разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител по обществена
поръчка с предмет: „Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван
Вульпе“, гр. Бургас“, открита с мое Решение № 49/14.11.2018 г. и Обявление за
поръчка публикувано в „Официален вестник“ на ЕС № 2018/S 224-511798/21.11.2018 г.,
в РОП под № 03023-2018-0001,
РЕШИХ:
І. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕ на допуснатите до участие дружества в
горепосочената процедура, както следва:
На първо място: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД
На второ място: „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена
поръчка участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 109514464, със седалище, адрес
на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1619, р-н Витоша, ул. Гербер
№ 5, моб. тел.: 0882810030, факс: 02/9555366, електронен адрес: stroikomers04@mail.bg,
представлявано от Даниел Аттарян – управител.
ІII. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО
ИМ:
НЯМА
IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, решението да се изпрати в тридневен срок
от издаването му до участниците в процедурата, по един от следните начини:
„Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“, гр. Бургас“
03023-2018-0001
Страница 1 от 2

1. на адрес, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с
електронен подпис, или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка;
2. по факс.
Избраният начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на
решението.
Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени
по-горе, да се публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се
смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.
V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от
ППЗОП, настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на
чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
VI. На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от
ППЗОП, протоколите и окончателният доклад на Комисията за провеждане на
процедурата, да се публикуват в профила на купувача на Община Бургас, под формата
на електронни документи, към обособената електронна преписка на процедурата, на
интернет адрес: https://operabourgas.com/bg/buyer-profile, при условията на чл. 42, ал. 5
от ЗОП.
VII. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 – 199 от
ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с копие до
Възложителя в 10-дневен срок от получаване на решението. Право на обжалване има
всеки заинтересован участник.
АЛЕКСАНДЪР ТЕКЕЛИЕВ
ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА – БУРГАС
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД!
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