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BG-Пловдив:

Информация при производство по обжалване

Строителство

І: Възложител

ІI: Информация за обществената поръчка

Публичен

Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: проф. дтн инж. Николай

Менков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg, Факс:

032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1231.

I.1)

Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или

конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под

уникален номер

00884-2016-0003

ІI.1)

Обект на поръчката

Строителство

ІI.2)

Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

Изпълнение  на  комплекс  от  строителни  и  монтажни  работи  (СМР)  за  обновяването  на  два

учебни корпуса на Университет по хранителни технологии - Блок 1 и Блок 2, всички предвидени

в  одобрен  инвестиционен  технически  проект  за  обект:„Обновяване  и  модернизация  на  две

сгради  на  Университет  по  хранителни  технологии  –  Пловдив”.Постъпила  е  жалба  вх.  №

1683/22.05.2017 г.  от "Запрянови-03" ООД  ЕИК  115816551, адрес  на  управление: Асеновград,

ул."Васил  Левски"  №  5,  ет.2,  ап.2,  адрес  за  кореспонденция:Асеновград,  ПЗ  "Север",

ул."Строител"№33,тел.0331/63230,  факс  0331/63234,  против  Решение  №41/12.05.2017  г.  на

Ректора на университета по хранителни технологии за класиране на участниците и определяне

на  изпълнител  в  горепосочената  процедура  за  обществена  поръчка,която  е  била  открита  с

решение № 75/12.12.2016 г. на Възложителя.В жалбата се сочи правно основание - чл.196,ал.1,т.1

и  ал.3  от  ЗОП;  излагат  се  твърдения  за  незаконосъобразност  на  решението  за  класиране  на

участниците  и  определяне  на  изпълнител,  нарушение  на  материалния  и  процесуалния  закон,

неправилно  оценяване  техническото  предложение  на  жалбоподателя,  незаконосъобразни

действия на оценителната комисия. В КЗК - жалба вх. № ВХР-1080-22.05.2017 г., производство

№ КЗК/518/2017, дата на образуване на производство пред КЗК - 07.06.2017 г.

ІI.3)

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=790783&PHPSESSID=18c4bcd0dfcddffc3c1409268e953daa&header=&hea...
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IІI: Информация за обжалване

IV: Дата на изпращане на настоящата информация

V: Възложител

Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

ІII.1)

Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна

мярка "Спиране на процедурата"

Действие/бездействие на възложителя

III.2)

08.06.2017 г. 

Трите имена

проф. дтн инж. Кольо Динков

V.1)

Длъжност

Ректор на Университет по хранителни технологии

V.2)

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=790783&PHPSESSID=18c4bcd0dfcddffc3c1409268e953daa&header=&hea...
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