СЪОБЩЕНИЕ
Община Костинброд уведомява заинтересованите лица, че във връзка с проведена
открита процедура по 30П с предмет: „Зимно поддържане и снегопочнсване на общинската
и на част от републиканската пътни мрежи и улици в населените места на територията на
Община Костинброд за следващите два зимни сезони 2015 г. - 2017г.” с № на преписката
ОП-2015-2 в две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и
снегопочистване на територии за обществено ползване (улична мрежа) на територията на
община Костинброд и на част от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Костинброд”
Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на зимно поддържане и
снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за
пътищата”. Уникалният номер на поръчката в РОП е ID № 00035-2015-0002 и влязли в сила
Решения № РД-05-346/25.11.2015 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител по Първа
обособена позиция и Решение № РД-05-347/25.11.2015 г. за прекратяване на Втора обособена
позиция, на основание чл.62, ап.1, т.1 и т.2, във връзка с чл.22б, ал.4, т.З от ЗОП, оповестява
информация за освобождаването на гаранциите за участие в процедурата, както следва:

Участник

„Пътстрой-92» АД ,
ЕИК: 121015330

Основание за
Сума гаранцията
Дата на
освобождаване
освобождаване
на гаранцията
на гаранцията
за участие
Чл.62, ал 1, т. 1 За първа обособена позиция: 11.12.2015 г.
от ЗОП
4000,00 /четири хиляди/ лева.
За втора обособена позиция:
1830,00 /хиляда осемстотин и
тридесет/ лева
Чл.62. ал 1, т.2 За първа обособена позиция: 15.12.2015 г.
от ЗОП
4000,00 /четири хиляди/ лева.

„БКС - ХРИСТО НАНЕВ"
ЕООД
ЕИК: 131058508
„«Мегаинвест – Холд» ЕООД Чл.62. ал 1, т.1
от ЗОП
- гр.Дупница
ЕИК: 109514979
От община Костинброд

За първа обособена позиция: 11.12.2015 г.
4000,00 /четири хиляди/ лева.
За втора обособена позиция:
1830,00 /хиляда осемстотин и
тридесет/ лева

