
РЕШЕНИЕ  

Ns .....11.~~.l.:: .~~ ..2016 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-08-16/ 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 : Дейност  1: 1.Електротехническа  — Улично  осветление , 
по  проект  „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 и  Реконструкция  и  модернизация  на  улици  в  
гр .Кочериново  и  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  ТРЕЙДИНГ "ООД  139 718. 55 167 662,26 
2 „ИНТЕРПРОМ " ЕООД  140 863. 06 169 035,67 
3 „ ЛЮНИК  " ЕООД  141 670.89 170 005,07 

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

Дейност  1: 1.Електротехническа  — Улично  осветление , по  проект  „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 и  Реконструкция  и  модернизация  на  улици  в  гр .Кочериново  и  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-01-24-225/ 26.09.2016 г., представена  от  „КАРО  ТРЕЙДИНГ "ООД  

III. Мотиви  за  избора : 
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1. Най -ниска  цец~`~~; 

~ і, 1  
.rrrrкrrrrr 

Иван  Ми  ов  ~ 
Кмет  іо6щв,иа  Кочериново  


