РЕШЕНИЕ
№ 726 от 28.07.2014 г.
на кмета на община Белене
за класиране на участниците и обявяване на изпълнители на обществената поръчка –
открита процедура по реда на ЗОП с предмет:
„Доставка и успешно пускане в работен режим на автоматична станция за измерване
на качеството на атмосферния въздух в община Белене, микроскопи, хардуерно и
софтуерно и друго оборудване”, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на
качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”,
референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за
трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2,
Ключова област на интервенция 2, по 4 обособени позиции
Обособена позиция № 4 „Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребявани
комплекти за вземане на проби”
На основание чл.38 т.1 от ЗОП, чл. 73 ал. 1 и ал.2 от ЗОП, Протокол №1/07.07.2014 г.,
Протокол №2/09.07.2014 г. и Протокол №3/25.07.2014 г. на Комисия назначена със Заповед №
675/04.07.2014 г. на Кмета на община Белене, за разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП,
открита с Решение №488/09.05.2014г. на Кмета на община Белене, публикувана в Регистъра по
обществени поръчки с № на обявлението ID 602559 на сайта на АОП с уникален № на поръчката
00661-2014-0012, и сигнатура 2014/S 092-161400 в притурката-Приложение към Официален
вестник на Европейския съюз /http://ted.europa.eu/,

1. С настоящото решение обявявам крайното класиране на участниците в
процедурата за обособена позиция 4, съгласно изискванията на ЗОП, обявлението,
документацията за участие и обявения критерий за избор на изпълнител - най-ниска цена - чл.37
ал.1 т.1 от ЗОП, както следва:

Обособена позиция № 4 „Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребявани
комплекти за вземане на проби”
Предложена
Място
Участник
цена /лева/ без ДДС
1.

„Артемис Трейд” ЕООД, гр. София

2 130.00 лв.
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