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ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
“АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ”
с ЦЕНТЪР ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА - БАН
_____
БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ, 1574, бул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 67., TEЛ.: +359 2 46 26 375, ФАКС:+ 359 2 46 26 202,
www.ims.bas.bg,ljudmil.d@ims.bas.bg

РЕШЕНИЕ
134/.11.09.2019г.
( Регистрационен индекс,дата)
София
На основание чл. 106, ал 6 от ЗОП, чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП и като взех предвид
Доклад № 132/04.09.2019г. на комисията, назначена със N13/05.08.2019г. на
Ръководител на Център за приложни разработки към ИМСТЦХА – БАН, съгласно
пълномощно рег. № 531 от 29.06.2018 г. на нотариус Цветелина Гечева с район РС
София, рег. № 594 в НК

от пряко договаряне с предмет: „Осъществяване на

денонощна физическа охрана на обекти (сгради и прилежащ терен към тях - поземлен
имот), разположени на територията на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН, в Столична
община, България: Обект № 1, в гр.София, ул. „Искърско шосе” № 11 и Обект № 2, в
гр. Нови Искър, ул. “Стое Джуров” №1.” (процедурата е открита с Решение №РД 0997 от дата 15.07.2019 г. Уникален номер в регистъра на обществени поръчки 008972019-0006).

ОБЯВЯВАМ
I.

КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

Участник:

"АГЕНЦИЯ ЗА
СИГУРНОСТ ЗАРА - ИНК"
ЕООД
ИНВЕКС СЕКЮРИТИ
ООД

Предлагана обща цена, лева
без ДДС:

Място:

162 920.00 лв. /сто шестдесет Първо
и две хиляди деветстотин и
двадесет.лева
163 550.00.лв. /сто шестдесет Второ
и три хиляди петстотин и
петдесет.лева
1

АВС КЛУБ ООД

II.

163 980.00.лв. /сто шестдесет трето
и три хиляди деветстотин и
осемдесет лева

ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА НА
„Агенция за сигурност Зара- инк“ ЕООД, при условията на приетото
предложение.

На основание 43, ал. 1 от ЗОП настоящото Решение да се връчи на участниците в три
дневен срок от издаването му.
Решението да се публикува в профила на купувача.
Решението може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10
(десет) дневен срок от получаването му, по реда на ЗОП.

Ръководител на ЦПР към ИМСТЦХА –БАН,
Заличено име
Заличен подпис
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