ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Габрово 5300, ул. „Бодра смяна” 3, тел./факс: 066/ 801 277, e-mail: project@centralbalkan.bg

РЕШЕНИЕ
№ РД МВ 2
град Габрово, 14.02.2020 год.
На основание чл.50, т.1 от Закона за защитените територии и на основание чл.108,
т.1, чл.22, ал.1, т.6 и чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки и въз основа на
резултати и мотиви, отразени в утвърдени на 12.02.2020 г. - Протокол № 1/12.12.2019г.,
Протокол № 2/20.01.2020г., Протокол № 3/31.01.2020г. и Протокол № 4/05.02.2020г. от
работата на комисията, назначена със Заповед №РД МВ 33/12.12.2019 г., изм. със Заповед
№РД МВ 33 (1)/29.01.2020 г., на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ за
извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите в ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ”, за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и опазване на главоч в
Национален парк „Централен Балкан“ от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006
„Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“, открита с
Решение №РД МВ 28/20.11.2019 г. на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под номер 00500-2019-0008 и в Профила
на купувача на Дирекция „НП Централен Балкан“ на адрес: https://bre.is/DUxnhtvh
ОБЯВЯВАМ:
Класиране на участниците в процедурата, съгласно икономически най-изгодна
оферта по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ на основание чл. 70, ал. 4,
т. 3 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП, които отговарят на предварително посочените
изисквания за подбор, както и чиито технически и ценови предложения, отговарят на
изискванията на възложителя, както следва:
На първо място – „ЕНВАЙРОРИСЪРЧ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 203188794, с
комплексна оценка на офертата от 100 точки.
Горепосоченото класиране е извършено въз основа на предварително установените в
Обявлението и Документацията за обществената поръчка критерии за възлагане и съобразно
подробните мотиви на комисията за извършване на подбор, разглеждане и оценка на
офертите, обективирани в протоколите от работата ѝ.
О П Р Е Д Е Л Я М:
За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Възстановяване и опазване на
главоч в Национален парк „Централен Балкан“ от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в
Национален парк "Централен Балкан“, одобрен със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г. на Министъра на
околната среда и водите, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

„Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“, участника
„ЕНВАЙРОРИСЪРЧ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 203188794, със седалище и адрес на
управление: София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 38, ет. 3, ап. 9, с
комплексна оценка на офертата от 100 точки.
В настоящата обществена поръчка няма отстранени участници.
На основание чл.197, ал.1, т.7, б. „а” от Закона за обществените поръчки, решението
за определяне на изпълнител подлежи на обжалване в 10 (десет) дневен срок от получаването
му пред Комисия за защита на конкуренцията, гр.София, бул. „Витоша“ №18, ел.поща:
cpcadmin@cpc.bg.
На основание чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки настоящото решение да
се изпрати в тридневен срок от издаването му до всички участници в процедурата за
възлагане на обществената поръчка и на основание чл.24, ал.1, т.2 и т.5 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от Закона за
обществените поръчки, Решението и протоколите и приложенията към тях от работата на
комисията, назначена със Заповед №РД МВ 33/12.12.2019 г. изм. със Заповед №РД МВ 33
(1)/29.01.2020 г., на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“, да се публикуват в
Профила на купувача на Дирекция „НП Централен Балкан“, в електронната преписка на
поръчката, на адрес: https://bre.is/DUxnhtvh.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/
ГЕНЧО ИВАНОВ ИЛИЕВ
Директор на Дирекция „НП Централен Балкан“
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