
МАКРЕШ

ОБЩИНА МАКРЕШ - ОБЛАСТ ВИДИН
с.Макреш -  3850, ул. “ Георги Бенковски “ № 88 гел./факс 094 / 600 356

е-таП: щакгехЬ я;Ь-{ги,ч(.огц  ̂ ___

РЕШЕНИЕ

№ /^ о т  28.07.2017 година

За класиране на кандидатите и определяне на изпълнител на обществена
поръчка

Па основание чл.Ю8 от ЗОИ, във връзка с протокол на комисия от 
28.07.2017 година, назначена със Заповед № 196 от 26.07.2017 година за
откриване на процедура за избор на изпълнител и определяне на длъжностни 
лица за разглеждането на постъпили оферти за възлагане на обществена 
поръчка чрез събиране на оферта с обява с предмет „Доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж- село 
Макреш“

КЛАСИРАМ:

1. Първо място - Участник №2- „АБ -  ТЕРМ “ ООД, с.Гърляно, област 
Кюстендил с 99,67 точки;

2. Второ място -  Участник №1- „ТОП КОМЕРС ТРУП“ ЕООД, 
гр.София, с 80 точки;

ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител „АБ -  ТЕРМ“ ООД, с.Гърляно, област Кюстендил с 
99,67 точки;

О Т С Т I» А Н Я В  А М:

1. Участник М>3 -  АМ ОРЕ И“ ЕООД, гр.София,
л

МОТИВИ: Не е представена застрахователна полица. В техническото 
предложение не са посочени гаранционни срокове.Липсва списък на 
изпълнението договори и персонала, с който ще се изпълни предмета на 
поръчката. Няма представена „Концепция за изпълнение“ и комисията не
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може да извърши оценка на участника по методиката за 
оценяване.Предложената цена за изпълнение с над обявената в поръчката.

2. Участник №4 -  КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София;

МОТИВИ: Не е представена застрахователна полица. Липсва списък на 
изпълнението договори и персонала, с който ще се изпълни предмета на 
поръчката.

3. Участник №5 -  „БРКЙП ФОР БИЗНЕС“ ООД, гр.София;

МОТИВИ: Предлаганата от участника цена в офертата е 26 550 лева без 
ДДС и не е съобразена с финансовия ресурс обявен в обществената 
поръчка.

Настоящето Решение да се изпрати в три дневен срок на участниците в
процедурата.
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