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З А П О В Е Д
№ А - 66

Гр.Лом, 10 август 2018 година, 17,30ч.

Албена Миронова – и.ф.Административен ръководител

Председател на Районен съд – Лом,  на основание чл. 103, ал. 1 от Закона

за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51 от Правилника за прилагане на

Закона за обществените поръчки, във връзка с обявление за поръчка,

публикувано на 31 юли 2018г.в Регистъра на обществените поръчки на

АОП с номер на обявата № 9079088

РАЗПОРЕЖДАМ

1. УТВЪРЖДАВАМ назначената със Заповед № А – 63 от

08.08.2018г. - комисия за извършване на подбор на участниците,

разглеждане и оценка на офертите при провеждане на публично състезание

за възлагане  на обществена поръчка с предмет: Демонтаж на два броя

отоплителни чугунени водогрейни котли VIADRUS G300 и доставка и

монтаж, чрез закупуване на два броя отоплителени чугунени водогрейни

котли тип De Dietrich с мощност 300 kW или еквивалентно/и, комплект

горелки тип De Dietrich или еквивалентно/и, табло за управление и

съответната окомплектовка, както и ремонт на ВОИ - подмяна на тръбни

връзки по отоплителната система, в състав:

Председател: Емил Иванов Петров – съдия по вписванията

Членове: 1. Мариела Начева – външен експерт АОП

2. Марияна Иванова Димитрова – съд. деловодител

Резервни членове:Мая Трайкова Борисова – съд.секретар СИС
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2. Срокът за извършване на работата е 10 работни дни, считано от

отварянето на офертите, което ще се извърши на 13 август 2018г. от 11,00

часа в зала №1, ет.2, Съдебна палата гр. Лом.

3. До приключване работата на комисията документите,

свързани  с обществената поръчка ще се съхраняват в метална каса в стаята

на главен счетоводител.

4. За своята дейност по настоящата заповед и в изпълнение на чл.

181, ал. 4 от ЗОП , комисията следва да представи протокол на

Председателя на Районен съд - Лом до 27 август 2018г.

Контролът по настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от заповедта да се връчи на упоменатите по-горе лица за

сведение и изпълнение.

АЛБЕНА МИРОНОВА

И.ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ


