обект: „Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски
заведения на територията на Община Кнежа, съгласно изготвени доклади за
енергийно обследване по д-р No:255/29.12.2014г., подобект: Детска градина
„Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36“, финансиран
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“, публикувана под уникален номер
00672-2018-0013 в Регистъра на обществените поръчки, открита с мое Решение № 457/
27.08.2018 г.
точки

Първо място: Участник „Ники Инвест 77“ ЕООД, гр. Плевен с КО= 80,56

Второ място: Участник „Агенция Стройконтрол- ВТ“ ООД, гр. Велико
Търново с КО= 80,00 точки
Въз основа класирането:
ОПРЕДЕЛЯМ:
за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „„Консултантски услуги за
осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за обект:
„Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски
заведения на територията на Община Кнежа, съгласно изготвени доклади за
енергийно обследване по д-р No:255/29.12.2014г., подобект: Детска градина
„Звездица” с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров” №36“, финансиран
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“, публикувана под уникален номер
00672-2018-0013 в Регистъра на обществените поръчки, открита с мое Решение № 457/
27.08.2018 г.:
Участник „Ники Инвест 77“ ЕООД, гр. Плевен със седалище и адрес на
управление: гр. Плевен 5800, бул. „България“ №17, офис 1, ЕИК 201627890,
представлявано от Мая Михайлова Василева- управител.
Връзка
към
електронната
преписка
в
профила
на
купувача:
http://www.kneja.acstre.com/currentNews-1725-newitem.html .
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ---------------------------------------Този документ е създаден в рамките на проект: 15/07/2/0/00492 от 18.04.2018 г.: “Проект за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията на община Кнежа,
съгласно изготвени доклади за енергийно обследване по д-р № 255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина
„Звездица“ с официален адрес гр. Кнежа“, ул. „Георги Димитров“ № 36“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от община Кнежа и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
ПРСР

