
РЕШЕНИЕ 

№ 15/05.12.2017 г. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и 

отразени резултати в Протокол и Доклад, съставени в изпълнение на чл. 103 ал. 3 от ЗОП 

от назначената със Заповед № 153/01.12.2017 г. на Управителя на „СБАГАЛ Проф.д-р Д. 

Стаматов – Варна” ЕООД комисия за разглеждане и оценка на офертите, получени за 

участи в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставки на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите 

на „СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД за срок от 12 месеца”, открита с 

Решение № 988/15.11.2017 г. на Управителя на СБАГАЛ ПРОФ. Д-Р Д. СТАМАТОВ – 

ВАРНА” ЕООД”, 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 І. За изпълнител на обществената поръчка участникът „Водоснабдяване и 

Канализация – Варна” ООД, ЕИК 103002253, със седалище и адрес на управление гр. 

Варна, ул. „Прилеп” № 33. 

 ІІ. На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП настоящото Решение да се изпрати на 

„Водоснабдяване и Канализация – Варна” ООД в тридневен срок от издаването му, както 

и да се публикува в Профила на купувача на „СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов – Варна” 

ЕООД при спазване разпоредбите на чл. 42, ал. 5 ЗОП. 

ІІІ. Протоколът и окончателният доклад на комисията, назначена да разгледа и 

оцени офертите, са публикувани на интернет адрес: 

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171115jwGo203840. 

ІV. Нареждам на главният счетоводител при „СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов – 

Варна” ЕООД да подготви изпратения от „Водоснабдяване и Канализация – Варна” ООД 

проект на договор за изпълнение на обществената поръчка за сключване, съгласно 

изискванията на ЗОП. 

V. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за защита на 

конкуренцията, с адрес: гр. София, бул. Витоша № 18, електронна поща: 

cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: https://www.cpc.bg. 

VІ. Срок за подаване на жалби – съгласно чл. 197,а л. 1, т. 7 от ЗОП. 

 

 

Възложител: ...........................  
проф.д-р Емил Георгиев Ковачев,д.м.н.  

Управител на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов - Варна ЕООД  

 

 

Подписите в настоящия документ са заличени  

на основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП 
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