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8180 гр. Приморско, ул.”Трети март” №56, тел. 0550/33000, факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg

РЕШЕНИЕ

№... ££Y..J. . .2019г.

Подписаният по-долу д-р Димитър Германов Германов, в качеството си на 
възложител на обществена поръчка, възлагане чрез пряко договаряне по реда на чл. 182, 
ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици през 
учебната 2019/2020г по утвърдени маршрутни разписания на територията на 
Община Приморско“ , като взех предвид констатациите на Комисията, назначена с моя 
Заповед №812/12.09.2019г., със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти 
за участие в пряко договаряне за възлагане на гореописаната обществена поръчка, открита 
с мое Решение №806/10.09.2019г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП с уникален номер: 00872-2019-0010 и предвид резултатите, отразени в Протокол от 
12.09.2019г. и Доклад от 12.09.2019г. по реда на чл.67, ал.6 във връзка с чл.60, ал.1 от 
ППЗОП на същата комисия, мотивиращи настоящото ми Решение, и на основание чл.22, 
ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 108 от ЗОП

1.0БЯВЯВАМ

Класирането на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 
2019/2020г. по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община 
Приморско“

1-во място: „ПРИМОРСКО ТРАНСПОРТ“ ООД, ЕИК 202448342
2-ро място: няма класиран участник.

Отстранени участници -  няма

П.ОПРЕДЕЛЯМ

На основание чл.109 от ЗОП, за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 
Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2019/2020г по 
утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Приморско, открита с 
Решение № 806/10.09.2019г г. на Кмета на Община Приморско, участника, класиран на 
първо място, а именно:

„ПРИМОРСКО ТРАНСПОРТ“ ООД, ЕИК 202448342, със седалище и адрес на 
управление: гр.Приморско, ул. „Надежда“ №14, представлявано от Златка Франгулева.
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III. Н А Р Е Ж Д А М :

На основание чл.112, ал.1, във вр. с ал.8 и чл.182, ал.1, т.1, изр. последно от ЗОП да 
се сключи договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място и 
определен за изпълнител.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участника в 
настоящата обществена поръчка и да се публикува на „Профила на купувача" на Община 
Приморско, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му при спазване 
разпоредбите на чл.Зба, ал.З от ЗОП.

Решението може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията 
по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП в десетдневен срок от получаване на решението като 
жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя.

Адрес за подаване на жалбите: Комисия за защита на конкуренцията: бул. Витоша 
№ 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 935 62 22. E-mail: cpcadmin@cpc.bg. 
Факс: 02 9807315, Интернет адрес/и: http://www.cpc.bg.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача: 
https://primorsko.bg/noKaHa-участие-пропедура-пряко-до/

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ fky 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПР
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