
РЕШЕНИЕ  

.г.,~..:.201б  г . 

за  резултат  от  проведени  пазарни  консултации  по  чл . 44 от  Закона  за  обществените  
поръчки  

На  основание  чл . 29, ал . 15 от  Наредба  Ns 12 от  25 юли  2016 г ., за  прилагане  на  подмярка  
7.2. „Инвестиции  в  създаването , подобряването  или  разширяването  на  всички  видове  
малка  по  мащаби  инфраструктура " от  мярка  7 ,,Основни  услуги  и  обновяване  на  селата  в  
селските  райони " от  Програмата  за  развитие  на  селските  райони  за  периода  2014 — 2020 г ., 
чл . 44 от  Закона  за  обществените  поръчки  и  Протокол  Ns ЧР -08-15/ 27.09.2016 г . на  
Комисия , назначена  от  Кмета  на  община  Кочериново , за  отваряне , разглеждане  и  
класиране  на  получени  оферти  за  участие  в  пазарни  консултации  за  определяне  
стойността  на  разход  с  предмет : 

1. Дейност  рехабилитация  на  Мост  над  р . Рилска  на  км  2+156 от  общински  път  
KNL 1084 ( III-107 ); 

2. Дейност  рехабилитация  на  Мост  на  км :4+455 от  общински  път  KNL 1084 (III- 
107); 

З . Дейност  плочест  водосток  L= Зм  на  км : 1+400-удължение  4 м . 
4. Дейност  тръбен  водосток  Ф1200мм  на  км : 1+735-удължение  10 м .по  проект  

„Рехабилитация  на  общински  път  KNL 1084 (III-107) км  2+156 от  км  О+ООдо  
км2+198 и  от  км  2+310 до  км  4+654 и  Реконструкция  и  модернизиране  на  
улици  в  гр .Кочериново  с . Бараково  „ Подобект : „Рехабилитация  на  
общински  път  KNL 1084 (III-107) км  2+156 от  км  0+00 до  км  2+198 и  от  км  
2+310 до  км  4+654. 

ОБЯВЯВАМ : 

I. Класирането  на  подадените  оферти , както  следва : 

Място  Оферта  Предложена  
Цена  (лева ) 
без  ДДС . 

Предложена  
Цена  (лева ) с  

ДДС . 

1 „КАРО  ТРЕЙДИПГ "ООД  32 644,64 39 173,57 

2 „ ЛЮНИК  " ЕООД  34 565,74 41 478,89 

3 „ИНТЕРПРОМ " ЕООД  35 813,46 42 976,15 

II. Избрана  оферта , за  определяне  стойността  на  разход  с  предмет : 

1. Дейност  рехабилитадия  на  Мост  над  р . Рилска  на  км  2+156 от  общински  път  
KNL 1084 ( III-107 ); 

2. Дейност  рехабилитация  на  Мост  на  км :4+455 от  общински  път  KNL 1084 (III- 
107); 

3. Дейност  плочест  водосток  L= Зм  на  км : 1+400-удължение  4 м . 
4. Дейност  тръбен  водосток  Ф 1200мм  на  км : 1+735-удължение  10 м .по  проект  
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„Рехабилитация  на  общински  път  KNL 1084 (III-107) км  2+156 от  км  О+ООдо  
км2+198 и  от  км  2+310 до  км  4+654 и  Реконструкция  и  модернизиране  на  
улици  в  гр .Кочериново  с . Бараково  „ Подобект : „Рехабилитация  на  
общински  път  KNL 1084 (III-107) км  2+156 от  км  0+00 до  км  2+198 и  от  км  
2+310 до  км  4+654. 

Оферта  Ns:PД-01-24-228/ 26.09.2016 г ., представена  от  „КАРО  ТРЕЙДИНГ "ООД  

III. Мотиви  за  избора : 

1. Най -ниска  цена  

) ь " %. 
~-~ . 

Иван  Минков  
Кмет  на  община /~ 

~ 

~ 	г  

~ 


