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

РЕШЕНИЕ
№ 1417/04.10.2019г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 1
от ЗОП, както и на основание Доклад от 03.10.2019 г. на комисията сформирана със
Заповед № 1393/ 02.10.2019 г. на в.и.д Кмет на Община Ихтиман – Даниела Георгиева
Митева
–
зам.
кмет
на
община
Ихтиман,
съгласно
Решение
№ 658/20.09.2019 г. ОбС Ихтиман за разглеждане на офертите, получени при проведени
пазарни консултации по реда на чл. 44 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОП за определяне на
прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг: Изграждане,
реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ.
Ихтиман”
I. КЛАСИРАМ представените оферти по следния начин:
На 1-во място Оферта № 3 - „ИСА 2000“ ЕООД, ЕИК 831040520, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“
№ 25, представлявано от Юлиян Седефов Йнджов с предложена цена 2 500 000.00 лв.
/два милиона и петстотин хиляди лева/ без ДДС или 3 000 000.00 лв. /три милиона/ с
ДДС.
На 2 – ро място Оферта № 2 - „БАЛКАНГРОСЕРВИЗ“ ЕООД, ЕИК
832048623, със седалище и адрес на управление: гр. Своге, бул. „Искър“ № 19Б,
представлявано от Добрин Игнатов Добрев с предложена цена 2 554 000.00 лв. /два
милиона петстотин петдесет и четири хиляди лева/ без ДДС или 3 064 800.00 лв. /три
милиона шестдесет и четири хиляди и осемстотин лева/ с ДДС.
На 3-то място Оферта № 1 - „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ“ ЕООД, ЕИК
109590877, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“
№ 214, ет. 2, представлявано от Цветан Славейков Цветанов с предложена цена
2 600 000.00 лв. /два милиона и шестстотин хиляди лева/ без ДДС или 3 120 000.00 лв.
/три милиона сто и двадесет хиляди лева/ с ДДС.
II. НАРЕЖДАМ при определянето на прогнозната стойност на обществената
поръчка да бъде взета предвид стойността, оферирана от класирания на първо място
при проведените пазарни консултации.
КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН ................П*..................
ДАНИЕЛА МИТЕВА
в.и.д Кмет на Община Ихтиман
съгласно решение № 658/20.09.2019 г.
на ОбС Ихтиман
Изготвил:
Цв. Хаджийска
Гл. специалист
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* Заличени данни, на основание чл. 2 от ЗЗЛД.

