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След като },станових, че с Решение Hoj\{ep рд-l0_467 от Jага 07.0з.20l8 г. с което е
открита процедура за възлагане на обшlествена поръчка с lIpeJ\IeT,: ..!оставка на питейна
вода, отве)(дане и пречистване на отпадъчни l]оди ,ja ну)ltдиrе на LIlчменски \,ниверситет
Епископ Константин Преславски и на обектите нахоJящI.t се в гр.L[ll,лtен'' пl,бликl,вано в
профила на к},п},вача на адрес: Lцц._J]кltllдi:tцдlrдilцslrii.ilg . с прогнозна стойност
l50000 лв. без ДДС е в"lязло в законна сила.

На основание чл. 65. ал. 2 от ППЗоП, взех сJедt{ото

РЕШЕНИЕ:
1. !а се открие процедура по възлаI,ане на общесrвена ll()ръчка чрез пряко договаряне

по реда начл.79. an.]. т.j. бу,ква..в'оl'Закона за общес,ttsel]tllc IIоръLIкLI с наи}IеI{ование:
..!оставка на питейна вода. отвеждане и пречистваIrе на о,гIlа.]lъчнtl l]оди за нуждите на
шуменски университет Епископ Конс,гантин 11реславски I,1 tla сlбектиt,е нахолящи се в
гр.Шумен ".

2. !оговоръТ с участника притежават изклIочите,llll.t IIpaBzt }а предоставяне Ila
ДеЙНОСтта. а именно ..В и К" ООЩ гр.Шумен с L.ИК: 8З7O6tl284. гgt. IJIуменл да се сключи
съобразно обците условия .

З. Пре.ли по:lписването на договора ,.В lr К" оо/{ l,p.LlJrrleH с ЕИК:8370б8284 в
съответствие с ч"I. б5. а.,1.2 ог tlПЗоП ла прелставI,1 док),\{енl.ttтL- по чл.6]^ a.lr. б ЗоП и
декларация за липсата на обсr,оятелства по .l-п. 5.1. ап. l. г. 7 ЗОlI. В съответствLlе с
РаЗПОРеЛбаТа на Ч-1. -58. а]. 1 от ЗОП. LI.IvrleHcKll \,ниl]ерсtlтег l,-.гtltскоп Константин
Преславски с-lужебно да се снабди с документите по ч-r. 5б. a-l. l tlT З()[l. които са достъг!ни
чрез публи.lен безп;lатен регистър и,ци инфорьrашияlаили.ll()сl..ьпът до IIея се предоставя о1.
компетентния орган на възло}tителя по слчrкебен IIы

Настояшото репJение да се изпрати до ччасl lJ

профила на к},п},вача.
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