ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net

РЕШЕНИЕ
№ 89 /31.01.2013г.
за класиране на участниците
и определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл.38 т.1, чл.73 ал.1 и ал.2 от ЗОП и отразени резултати в
Протокол №4 от 31.01.2013г. на комисия назначена със Заповед № 1223/30.10.2012 г.
на Зам.-кмета на община Белене, упълномощен съгласно заповед за заместване №
1220/29.10.2012г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14 ал. ал.3, т.2
от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от
ЗУТ и изготвяне на технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и
чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни
работи по проект „Димум – античната митница на Мизия”
”, открита с Решение №
1141/01.10.2012 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки с уникален
номер 00661-2012-0012 на сайта на Агенцията по обществени поръчки,

ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането на участниците в процедурата:
Упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне на
технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на
строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум
– античната митница на Мизия”
”
Предложена
Предложена
Крайно
№
Наименование на участника
цена /лева/ без
цена /лева/ с
класиране
ДДС
ДДС
I
II
III
IV
V
1-во място
1. „Кимтекс – ЛС” ООД
13 080.00
15 696.00
2.

„Инвестстрой” ЕООД

13 600.00

16 320.00

2-ро място

3.

„Инвестстрой – 92” ЕООД

15 308.00

18 369.60

3-то място

4.

„Елатив – Техноинвест” ООД

17 395.00

20 874.00

4-то място

5.

„Tрансконсулт - БГ” ООД

17 900.00

21 480.00

5-то място

6.

„Билдконсулт” ООД

21 990.00

26 388.00

6-то място

II. Участник, определен за изпълнител на поръчката:
 „КИМТЕКС – ЛС”ООД, ГР. ПЛЕВЕН
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