
РЕШЕНИЕ

за определяне на изпълнител на обществена поръчка
 

На основание чл. 192 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с утвърден от мен на 13.06.2022 г. протокол по чл. 192,
ал. 4от ЗОП от работата на комисията за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на мултифункционална
спортна площадка в УПИ I, кв. 25, по регулационния план на град Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.981 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Луковит“

РЕШИХ
I. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ на цитираната по-горе обществена поръчка,

както следва:
ПЪРВО място: „ИВО СТРОЙ - КРЪСТЕВ“ ООД, ЕИК 110559786, с оферта OF850324, дата и час на подаване - 09 юни 2022
(четвъртък), 11:44:57, при следните условия: 

Срок за изпълнение на дейностите - 60 (шестдесет) календарни дни;
Гаранционни срокове за отделните видове строителни и монтажни работи, както следва:

за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях -
10 години
 за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в
неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години
за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски,
дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1 - 5 години

Обща цена за изпълнение на СМР е в размер на  150 246,57  (сто и петдесет хиляди двеста четиридесет и шест лева и 57 ст.) лв.
без ДДС, или 180 295,88 (сто и осемдесет хиляди двеста деветдесет и пет лева и 88 ст.) лв. с ДДС.
КО=100 точки

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на цитираната по-горе обществена поръчка:
„ИВО СТРОЙ - КРЪСТЕВ“ ООД, ЕИК 110559786, с оферта OF850324, дата и час на подаване - 09 юни 2022 (четвъртък), 11:44:57,
при следните условия: 

Срок за изпълнение на дейностите - 60 (шестдесет) календарни дни;
Гаранционни срокове за отделните видове строителни и монтажни работи, както следва:

за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях -
10 години
 за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в
неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години
за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски,
дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1 - 5 години

Обща цена за изпълнение на СМР е в размер на  150 246,57  (сто и петдесет хиляди двеста четиридесет и шест лева и 57 ст.) лв.
без ДДС, или 180 295,88 (сто и осемдесет хиляди двеста деветдесет и пет лева и 88 ст.) лв. с ДДС.
КО=100 точки

III. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ: Няма.
Ваня Ненкова Иванова
Директор СУ "Алеко Константинов"
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