
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ „МИХАИЛ КОЛОНИ” - ВАРНА

гр. Варна, бул. „Цар Освободител" № 150, тел.: 052 800 205; е-таП: &о_ко1опЩ,аЪ\\Ъ%; уууууу. $о-ко1от. сот

Р Е Ш Е Н  И Е 
№ 135 / 28.12.2017 год.

за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, л. 6 от 
ЗОП и отразени резултати в протокол и доклад, съставени в изпълнение 
на чл. 103, ал. 3 от ЗОП от назначената със заповед № 96/ 17.11.2017 г. 
на директора на ЦПЛР СО „Михаил Колони” комисия за разглеждане и 
оценка на офертите, получени за участие в процедура на пряко 
договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
на природен газ за нуждите на ЦПЛР СО „Михаил -  гр.
Варна за срок от 36 месеца”открита с’ Решение 1 от 17.11.2017 г. на 
Директора,

О П Р Е Д Е Л Я М :
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За изпълнител на обществената поръчка участника „Овергаз 
Мрежи” АД, ЕИК: 130533432, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ул. „Филип Кутев” № 5, ел. поща: зоПаеазй оуегеаз.Ьг.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се 
изпрати на „Овергаз Мрежи” АД и да се публикува в Профила на 
купувача на ЦПЛР СО „Михаил Колони” -  гр. Варна, при спазване 
на разпоредбите на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.
Протоколът и окончателния доклад на комисията, назначена да 
разгледа и оцени офертите да се публикуват в Профила на 
купувача.
Нареждам на Председателя на комисията назначена е моя заповед 
№ 96/ 17.11.2017 г. да подготви изпратените от „Овергаз Мрежи” 
АД договори за изпълнение на обществената поръчка за 
сключване, съгласно изискванията на ЗОП.
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисия за 
защита на конкуренцията; адрес: гр. София, бул. Витоша № 18; ел. 
поща: срсабт1п@срс.Ъа; интернет адрес: Ьир:/ /•уулууу.срс.Ъй.
Срок за пода^щетт жалби -  съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Жени Кръс 
Директор на ихаил Колони” -  гр. Варна

Подписите са заличени на основание чл.2, 
ал.2 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП


