ОБЩИНА ИХТИМАН
 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123
 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg

РЕШЕНИЕ
№ 212 / 21.02.2019 г.

за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена
поръчка
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108 от ЗОП и резултати отразени в Протокол
№ 1 от 06.02.2019 г., Протокол № 2 от 14.02.2019 г., Протокол № 3 от 19.02.2019 г. и
Доклад от 19.02.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед № 134/05.02.2018 г. на
Кмета на Община Ихтиман, за преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване, зимно поддържане и снегопочистване в населените места на
територията на община Ихтиман, поддържане и стопанисване на депо за битови
отпадъци гр. Ихтиман”, открита с Решение № 1727 от 31.12.2018 г. на Кмета на
Община Ихтиман.
С прогнозна стойност в размер на 3 500 000.00 /три милиона и петстотин хиляди
лева/ без ДДС, открита с Решение № 1727 от 31.12.2018 г. на Кмета на Община
Ихтиман,
с връзка към електронна преписка в профила на купувача
http://www.ihtimanobshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedat
e%20desc&obj_id=826
І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

Първо място - „ЯГУАР 02“ ЕООД
Комплексна оценка 100 точки.
ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място „ЯГУАР 02“ ЕООД.
Мотиви: за участника не са налице основанията за отстраняване от
процедурата и отговаря на критериите за подбор.
Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за подбор.
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На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на
участниците в процедурата в тридневен срок, както и да се публикува на профила на
купувача съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП.
Настоящето решение може да се обжалва пред Комисия за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му.
КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ …………П*……………….
Кмет на Община Ихтиман
Изготвил: ………………П*………………
Цв. Хаджийска
Гл. специалист

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.

