
 

ОБЩИНА ИХТИМАН 

 

 2050 гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ № 123 

 0724 / 82381,  0724 / 82550, obshtina_ihtiman@mail.bg 

  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   № 1797/19.12.2019 г. 

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 19.12.2019 г. на комисията сформирана със  

Заповед № 1794/ 18.12.2019 г. на Кмета на Община 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: 

„Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-

Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894“ 

 

I. КЛАСИРАМ представените оферти по следния начин: 

 

         На 1-во място Оферта № 1 - „ЕКОДИН“ ЕООД, ЕИК 202027635, със седалище 

и адрес на управление: с. Борово, община Гоце Делчев, представлявано от Костадин 

Георгиев Чакалов, с индикативно предложение с обща стойност: 782 911.51 лв. 

/седемстотин осемдесет и две хиляди деветстотин и единадесет лева и петдесет и една 

стотинки/ без ДДС. 

 

          На 2 – ро място Оферта № 2 - „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ КЮСТЕНДИЛ“ 

ООД, ЕИК 109514961, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. „Цар 

Освободител“ № 261, представлявано от Милчо Георгиев Атанасов, с индикативно 

предложение с обща стойност: 827 643,95 лв. /осемстотин двадесет и седем хиляди 

шестстотин четиридесет и три хиляди лева и деветдесет и пет стотинки/ без 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*.................. 

                                                                                                               КАЛОЯН ИЛИЕВ 
 
 

 

 

 

Изготвил:  ……… П* ………… 

Цв. Хаджийска  

Гл. специалист                                                      

 

 

 

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


