АГЕНЦИЯ ,,ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ
№ 3 / 30.08.2017 г.

Долуподписаният, Георги Йорданов Стратиев - Директор на Областно пътно
управление-Добрич, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Отец
Паисий“ № 15, в качеството си на оправомощено от Председателя на Управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” длъжностно лице, със Заповед № РД-11-359
от 05.05.2017 г., в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура”, отразено в Протокол № 16284/2017 г., от заседание, проведено на
28.04.2017 г. , на основание чл.108, т.1 и чл.109, т.2 от Закона за обществените
поръчки, и предадени на Възложителя на 28.08.2017 г. Протоколи
с №№ 1/
25.07.2017 г., 2/ 26.07.2017 г„ №3/21.08.2017 г. и №4/24.08.2017 г. от дейността на
комисията,
назначена със Заповед № 66-Д6-548/25.07.2017 г. на Директор на
Областно пътно управление-Добрич, за разглеждане, оценка и класиране на офертите,
подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18,
ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Осъществяване на
физическа невъоръжена охрана и охрана със сигнално-охранителна техника
(СОТ) на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ ОПУ-Добрич”,
открита е Решение № 1/05.06.2017 г. на Възложителя, публикувано в страницата на
АОП на 08.06.2017 г„ изменено с Решение № 2/13.06.2017 г. на Възложителя,
публикувано в страницата на АОП на 15.06.2017 г., адрес на преписката в „Профил на
купувача“ : Шр://\у\у^.ар 1.Ьа/тбех.рЬр/Ъе/оЬ5Ье51ует-рогас 1ж 1/ргоШ-па-кириуас11а-51ес130-с1екетуп-2014
I. ОБЯВЯВАМ:
Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане
„Най-ниска цена”, в следния ред :
На първо място: „ФСБ-ДОБРИЧ”ООД, с предлагана цена за изпълнение на
поръчката в размер на 57 578,48 (петдесет седем хиляди петстотин седемдесет осем
лева 48 ст.) лева. без вкл. ДДС, или 69 094,18 (шестдесет девет хиляди деветдесет
четири лева 18 ст.) лева, с вкл. ДДС.
На второ място: „САЛАМАНДЪР-АСО”ООД, с предлагана цена за изпълнение
на поръчката в размер на 65 600,00 (шестдесет пет хиляди шестстотин лева), без вкл.
ДДС, или 78 720.00 (седемдесет осем хиляди седемстотин двадесет лева) лева, с вкл.
ДДС.

II. ОПРЕДЕЛЯМ:
За изпълнител на обществената поръчка
„ФСБ-ДОБРИЧ”ООД, гр. Добрич, ЕИК 124546400, със седалище и адрес на
управление: гр.Добрич - 9300, област Добрич, ул. „Калиакра“ № 2, ет.4, представлявано
от Георги Кръстев Панов - Управител.
Настоящото решение да се публикува в „Профил на купувача“, заедно с
протоколите от работата на комисията и нейния доклад, и в същия ден да се изпрати на
участниците в процедурата.
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.197 от ЗОП, пред Комисия за
защита на конкуренцията, в 10-дневен срок от получаването му от участниците в
процедурата.

Георги Йорданов Стратиев
Директор на
Областно пътно управление-До?

