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РЕШЕНИЕ

№ 5 £ 3

гр. Кубрат. №  - C ¥ .  20 r.

На основа на чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29. ал. 18 от Наредба № 12 
от 25.07.2016 г. за прилагане на Мярка 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” на Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони

ОПРЕДЕЛЯМ:

Максимална пределна стойност на разхода за доставка по проект „Доставка и 
монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. 
Кубрат, община Кубрат“, с който община Кубрат ще кандидатства по мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 
г., които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са 
определени референтни разходи, както следва:--- ---- ---—--- - -------  —  -- ——_--------------

№ Оферент
акт

Стойност в лв. без 
вкл. ДДС

Стойност в лв. с 
вкл. ДДС

1 . „Тонет“ ООД, гр. София 52 500.00 63 000.00
2. „Масив“ ЕООД, гр. София 54 600.00 65 520.00
3. „Антарес България“ ООД, гр. София 54 950.00 65 940.00

Обосновка за мотивите, обусловили избора:
В хода на пазарните консултации, са постъпили 3 (три) независими оферти, както 

следва:
№ Име на участника, подал оферта» а | р Л Й 3 ^ 4 :;: /

Дата на получаване 
на офертата

1. „Тонет“ ООД, гр. София УД-02-22-527 10.07.2018 г.
2. „Масив“ ЕООД, гр. София УД-02-22-530 10.07.2018 г.
3. „Антарес България“ ООД, гр. София УД-02-22-531 10.07.2018 г.

Постъпила е оферта от Кооперация „Панда“, гр. София. вх. № УД-02-22- 
538/12.07.2018 г. (получена на ел. поща на Община Кубрат на 11.07.2018 г., 17:31 ч.).

Комисията е констатирала, че същата е извън срока за получаване на оферти, 
определен в Покана с изх. № УД-02-20-814/04.07.2018 г. (до 17:00 ч. на 11.07,2018 г.) и 
е решила да не я допусне до разглеждане.

1. Оферта № 1 от оферента „Тонет“ ООД, вх. № УД-02-22-527/10.07.2018 г. 
съдържа:

> Оферта (Приложение № 1);



г  Техническа спецификация (Приложение № 2).
Оферта № 1 от оферента „Тонет“ ООД, отговаря на предварително обявените 

от възложителя условия.

2. Оферта № 2 от оферента ..Масив“ ЕООД, вх. № УД-02-22-530/10.07.2018 г. 
съдържа:

г  Оферта (Приложение № 1);
г  Техническа спецификация (Приложение № 2).

Оферта № 2 от оферента „Масив“ ЕООД, отговаря на предварително обявените от 
възложителя условия.

3. Оферта № 3 от оферента „Антарес България" ООД, вх. № УД-02-22- 
53! /10.07.2018 г. съдържа:

> Оферта (Приложение № 1);
> Техническа спецификация (Приложение № 2).

Оферта № 3 от оферента ..Антарес България“ ООД, отговаря на предварително 
обявените от възложителя условия.

JVe Оферент Стойност в лв. без Стойност в лв. с
■ ■ ■ ■- ч ' ВКЛ, ДДС вкл. ДДС

1. „Тонет“ ООД, гр. София 52 500.00 63 000.00
2. „Масив“ ЕООД, гр. София 54 600.00 65 520.00
3. „Антарес България“ ООД, гр. София 54 950.00 65 940.00

Като взех предвид гореизложеното, счетох, че максимапната пределна стойност 
на разхода за който се кандидатства следва да бъде определен въз основа на критерия 
..най-ниска цена“.

Заличена информация, на 

основание чл. 23 от 33/1Д 
фцтКмет на ов&шн


