
„В и К” ООД - Габрово
бул. „Трети март” е 6, 5300 Габрово, телефон: 066 800500

факс: 066 801178, е-тай]: оШсеГдИК-оаьгоуосот

РЕШЕНИЕ
м Рдов-ЙЙЙО.../ 10.04.2020 г.

На основание чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и с оглед
констатациите и решенията в утвърдени протоколи На 1 / 19.03.2020 г., На 2 / 03.04.2020 г. И
М: 3 / 09.04.2020 г. на комисията, назначена със Заповед М» 188 от 19.02.2020 г. на
управителя на дружеството, за разглеждане и класиране на офертите, събрани в хода на
процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка
на един брой нов комбиниран багер товарач за нуждите на „В и К“ ООД - Габрово“,
открита с Решение изх. Ме РД08-819 / 10.02.2020 г.

РЕШИХ:
1. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на един

брой нов комбиниран багер товарач за нуждите на „В и К“ ООД - Габрово“, открита с
Решение изх. Ме РД08-819 / 10.02.2020 г., участника „ЕВРОМАРКЕТ
КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, с ЕИК 131433890, със седалище в град София п.к. 1784 и адрес на
управлението р-н Младост, ул. „Андрей Ляпчев“ На 51.

2. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ отстранявам от участие в процедУРаТа
участника „ЗЛАТЕКС“ ООД, с ЕИК 123112828, със седалище в град Стара Загора, п.к. 6000
и адрес на управлението бул. „Патриарх Евтимий“ На 52, тъй като същият е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката
поради това, че техническите характеристики на предлагания от участника багер-товарач не
отговарят на техническите характеристики, посочени в техническата спецификация на
възложителя.

Решението да бъде публикувано в профила на купувача. Преписи от същото да бъдат
изпратен на участниците.

НаСТОЯЩОТО решение МОЖЕ да бъде обжалване В ДСССТДНЗВСН СРОК ОТ датата на
получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията на основание чл. 196, ал. 1, т. 1

във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от Закона за обществените поръчки.

УПРАВИТЕЛ :

(инж. Владимир Василев)


