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

РЕШЕНИЕ
№ 166/17.02.2020 г.
за класиране на участниците и определяне на
изпълнител на обществена поръчка
Подписаният по-долу инж. Тони Кацаров - Кмет на община Ихтиман, съгласно
Заповед № 119/07.02.2020 г. на Кмета на Община Ихтиман с адрес гр. Ихтиман,
ул. „Цар Освободител“ № 123, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22, ал. 1, т. 6
от Закона за обществените поръчки и като приемам констатациите и изводите отразени
в подписания от членовете на комисията утвърден Доклад от 17.02.2020 г., от дейността
на комисията назначена със Заповед № 145 от 12.02.2020 г. на Кмета на община
Ихтиман, за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с
предмет: инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Неотложни
аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на проводимостта на
преливника на яз. Борика с цел предотвратяване на наводнения на жилищни
райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна реконструкция на основния
изпускател на язовира с цел предотвратяване ерозирането на въздушният му
откос“ открита с Решение № 86/31.01.2020 г. на Кмета на община Ихтиман за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет
и публикувано обявление в регистъра на агенцията по обществените поръчки под №
00140-2020-0001.
ОБЯВЯВАМ:
1. Класирането на участниците в процедурата в следния ред:
1-во място - „ХИДРОВОД“ ЕООД
ОПРЕДЕЛЯМ
за изпълнител на обществената поръчка, участника класиран на първо
място:
„ХИДРОВОД“ ЕООД, ЕИК 203138695.
2. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване:
Няма отстранени участници.
Решението не подлежи на обжалване.
Решението да се изпрати на участниците в един и същи ден и да се публикува в
профила на купувача. Връзката към електронната преписка за процедурата в профила
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на
купувача
е:
http://www.ihtimanobshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate
%20desc&obj_id=1084

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ......................П*..........................
КМЕТ НА ОБЩИНА ИХТИМАН
ИНЖ. ТОНИ КАЦАРОВ
съгласно Заповед № 119/07.02.2020 г.
на Кмета на Община Ихтиман

Изготвил: …………..П*……………
Цв. Хаджийска
Гл. специалист

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

