СЪОБЩЕНИЕ

До заинтересовани участници в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за “зелени” отпадъци по две
обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на контейнери за събиране на
“зелени” отпадъци; Обособена позиция 2: Доставка на мобилно експлоатационно
оборудване за транспортиране на “зелени” отпадъци”, с финансиране по проект
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион
Левски (Никопол), финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013
г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата за третиране на
отпадъци”, открита с Решение № 112 /16.04.2015 г. и публикувано обявление в
регистъра на обществените поръчки на 06.03.2015 г. с ID 652734.
Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще се
състои на 24.04.2015 год., от 11.00 ч., в заседателната зала в сградата на Община
Никопол, гр. Никопол, ул. “Ал.Стамболийски” № 5.
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, съобщаваме резултатите от оценяването на
офертите на допуснатите участници по другите показатели за оценка (Техническа
оценка - ТО), както следва:
УЧАСТНИК по ред на подаване
За обособена позиция 1:
1. СОРИКО ООД - 60 точки;
2. М и М Фрут ООД - 60 т.
3. „Панов” ЕООД - 60 т.
4. Би Ем лизинг-Трейд АД - 60 т.
5. Кооперация Панда - 60 т.
За обособена позиция 2:
БУЛАВТО АД - 60 точки.
Комисия назначена със Заповед № 112/16.04.2015 г., на основание чл. 68, ал. 1 от
Закона за обществени поръчки за провеждане на открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за “зелени” отпадъци
по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на контейнери за
събиране на “зелени” отпадъци; Обособена позиция 2: Доставка на мобилно
експлоатационно оборудване за транспортиране на “зелени” отпадъци”, с
финансиране по проект "Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в Регион Левски (Никопол), финансиран по Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване инфраструктурата
за третиране на отпадъци”, открита с Решение № 67 /06.03.2015 г.”
21.04.2015 г

