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ФАКС:

РЕШЕНИЕ
.N'!!6ll/23.10.2014г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
с предмет "Наемане на лодка и оборудване за мини подводница"

На основание чл.73 от ЗОП и отразените резултати в протокол 17.10.2014г., на
комисията

назначена

със

Заповед

N2

185/07.10.2014г.,за

провеждане

на

открита

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, Наемане на лодка и

оборудване за мини подводница"

578

,

по проект

HERAS- 2 (4i)-3.1-26 MIS

ЕТС

Code:

(Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф)

по ОП ТГС Румъния-България
решение

1.

N2 276

от

14.08.2014

2007-2013,

Договор

N2 64727/09.08.2013

г., открита с

г., и след като съобразих,че:

Предметът на обществената поръчка включва, в една от съставните си части

наемане на високотехнологичен продукт с особена специфика и предназначение, при
това инсталиран на лодка и само за ползване под наем за определен период от време.

2.

Предварителното

ни

проучване установи,

че възможните

изпълнители, при

посочените условия, са сравнително ограничени по брой.

3.

Заедно с това, лодката и оборудването за мини подводница се наемат за

проучвания възложени на ИО-БАН по проект

HERAS- 2 (4i)-3.1-26 MIS

ЕТС

Code: 578

(Подводно Археологическо Наследство в Западната част на Черноморския шелф) по

ОП

ТГС

Румъния-България

определен период

4.

2007-2013, Договор N2 64727/09.08.2013 г. с точно
на изпълнение, който приключва през м.февруари 2015 г.

Единствената получена оферта от участника "ЛОМИНИ" ООД изпълнява всички

условия на възложителя ,посочени в одобрената документация и е в границите на

финансовия ресурс,с който ИО-БАН разполага.
Предвид на това,

ОБЯВЯВАМ

1. Класиране
1.

на участниците в обществената поръчка, както следва:

I-во място: "ЛОМИНИ" ООД с предложена цена

97 790

лв. без ДДС

11. Определям участника "ЛОМИНИ"ООД, ЕИК 040211279 за изпълнител на
обществена поръчка с предмет",открита с решение N2 276 от 14.08.2014 г.
III.Ha основание чл.7, ал.4 от ЗОП, решението да се изпрати в тридневен срок до
участника "ЛОМИНИ" ООД и в същия ден да се публикува на профила на купувача
заедно с протокола от работата на комисията, при условията на чл.22б, ал.З от ЗОП.

IV.

Решението подлежи на обжалване пред КЗК в !О-дневен/десетдневен/срок от

съобщаването му на участниците на основание и по реда на чл.120 от зап.

V.

След изтичане на срока за обжалване, "ЛОМИНИ" ООД, да бъде уведомен, че

следва да се яви

в ИО-БАН,

гр . Варна,

кв. Аспарухово,

ул. Първи

май

NQ 40,

за

подписване на договор за възлагане на обществената поръчка, при което следва да

представи документи удостоверяващи изпълнение на изискванията на чл . 47 ал.lО от

зап, както и платежно нареждане в оригинал или банкова гаранция за заплатена
гаранция за изпълнение в размер на

VI.

След

сключване

на

3 % от

цената.

договора за

възлагане

на обществената поръчка,

основание чл.44, ал.l и ал.2 от ЗОП да се изпрати информация до АОП.

на

