
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯКИМОВО 
ул.”Европа” № 8    факс 09742/9900,9906 

e-mail: qkimovo@net-surf.net 

3640 с. Якимово    тел.09742/2323,09742/9900 

 

 
До  

всички заинтересовани лица и участници в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „„Избор на проектант за изготвяне на Работни 

проекти и изпълнение на дейности по авторски надзор при реализиране на 

проекта в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на 

улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово”; Обособена 

позиция 2: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Долно 

Церовене, община Якимово, обл. Монтана“, открита с Решение № 5 / 13. 04. 2016 г. 

на Кмета на Община Якимово, Решение за промяна № 7 / 27.04.2016г. на кмета на 

община Якимово 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП (Отменен с § 4 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 13 от 16 

февруари 2016 г., в сила от 15.04.2016г.) във връзка с § 18 от Закона за обществените 

поръчки (обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г. )  Ви 

уведомяваме, че отваряне на ценовите оферти на участниците ще се проведе на 

30.06.2016г. от 15.30 часа в заседателната зала на сградата на общинска 

администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8 

 

РЕЗУЛТАТИТЕ от разглеждане и оценак на техническите предложения на участниците 

са както следва: 

За Обособена позиция 1: „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. 

Дългоделци, община Якимово”: 

Участник №1 „ИСИ-09” ООД – 20 точки 

Участник №3 „ВТС КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ” ЕООД – 50 точки 

 

За Обособена позиция 2: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. 

Долно Церовене, община Якимово, обл. Монтана“: 

Участник №2  „КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ БГ ” ЕООД – 50 точки 

Участник №4 „АТАНАСКА НАЙДЕНОВА ” ЕООД – 20 точки 

 

Дата: 27.06.2016г. 

Председател на комисия: Константин Владов ________________________________ 


