МЗХГ – „Южноцентрално държавно предприятие”
ТП „Държавно горско стопанство-Карлово”
гр. Карлово, ул. „Калофер войвода”№23, тел.: 033596502
e-mail: dgskarlovo@ucdp-smolian.com

РЕШЕНИЕ
№560/22.10.2021г.
на основание чл.108, т.1, във връзка чл.22, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки и
отразени констатации, решения и мотиви, изложени Протокол от 22.10.2021г., от дейността на
Комисия, назначена със Заповед №559/22.10.2021г. на Директора на ТП „ДГС-Карлово” за
разглеждане и оценка на представената допълнена оферта за изпълнение на обществена поръчка
с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт
на технико-укрепително съоръжение – бараж на „Голямата река”, находящ се в
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово””, въз основа на отправена Покана с
Изх. №1125 от 11.10.2021г. до изпълнителя по сключено рамково споразумение №18-Д0035/28.03.2018г. с предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за
оценка на съответствието на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на
територията и подзаконовите актове по прилагането му в процеса на строителство на нови
трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на
съществуващи горски пътища и изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/ основен ремонт на
др. по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, буква “б“ от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално
държавно предприятие“

РЕШИХ:
I. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване
на строителен надзор в процеса на извършване на основен ремонт на технико-укрепително
съоръжение – бараж на „Голямата река”, находящ се в териториалния обхват на дейност
на ТП „ДГС-Карлово””, участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, гр. София, ЕИК
177255317 по БУЛСТАТ, със седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1619, бул. „Цар
Борис III“ №257, с предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на: 2521,07
(две хиляди петстотин двадесет и един лева и седем стотинки), без включен ДДС.
II. Отстранени участници: В настоящата обществена поръчка няма отстранени участници.
ІІІ. Настоящото решение следва да се изпрати на участника в тридневен срок от издаването
му, както и да се публикува на интернет страницата на Профила на купувача, в деня на
изпращането му.
ІV. Връзката към електронната преписка в профила на купувача:
https://ucdp-smolian.com/bg/1633951480.html
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На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 –
дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване - Комисия за защита на
конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша” №18, Република България.

Директор ДГС:....................П.........................
(инж. Златю Кличев)

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
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