ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД
РЕШЕНИЕ

№ 461

гр. Варна, 22 май 2018 г.
за определяне на изпълнители за сключване на рамково споразумение
На основание:
 Обществена поръчка № ОП2-17 “Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен
ремонт на настилки, ВиК и съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите
на „Пристанище Варна“ ЕАД”, открита с Решение ID № 801121/17.08.2017 г. и Обявление ID
№ 801122/17.08.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки;
 Утвърден доклад на комисията от Възложителя на 15.05.2018 г.;
 Протокол № 06/18 от 22.05.2018 г., съгласно Вътрешните правила за работа на Съвета на
директорите;
 Чл.181, ал.6 от ЗОП, във вр. с чл.77, ал. 1 от ППЗОП,
1. ОБЯВЯВАМ класирането на участниците в публично състезание за сключване на рамково
споразумение за изпълнение на обществена поръчка № ОП2-17, съгласно получени комплексни
оценки, които съответстват в най-голяма степен на предварително обявените условия на
поръчката, както следва:
На I- во място: „Инжстройинженеринг“ ЕООД гр. Варна,
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Александър Дякович” № 31; тел. 052/603-020,
факс 052/66-200; ел. поща office@ingstroyvn.com; ЕИК 813103524, представлявано от Бистра
Николова и Милен Гочев – Управители (заедно и поотделно)
На II-ро място: „Хидрострой“ АД гр. Варна,
гр. Варна, ул. „Сливница” № 201; тел. 052/733-333, факс 052/737-777; ел. поща
office@hydrostroy.com; ЕИК 103029862, представлявано от Николай Пашов – Изпълнителен
директор
2. ОПРЕДЕЛЯМ класираните на първите две места участници - „Инжстройинженеринг“
ЕООД гр. Варна и „Хидрострой“ АД гр. Варна за ИЗПЪЛНИТЕЛИ на обществена поръчка
№ ОП2-17 “Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и
съоръжения част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД”, с
които да бъде сключено рамково споразумение със срок до три години от датата на сключването му
или до изчерпване на обща стойност до 5 млн. лв. без ДДС.
На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на участниците и
в един и същи ден да бъде публикувано в профила на купувача.

Изпълнителен директор: *
Петър Сеферов
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

