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РЕШЕНИЕ   

№ 444/31.07.2017г. 
за определяне на стойността на разхода за доставка на оборудване и 

обзавеждане на детската градина в гр. Годеч, община Годеч. 
 

На основание чл. 29, ал.18 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на Подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските райони  2014 – 2020г, с 
проект:  „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за 
детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч” и във връзка с проведено 
пазарно проучване по чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на 
стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане на детската градина в гр. 
Годеч, община Годеч   

РЕШИХ : 

Определям стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане на детската 
градина в гр. Годеч, възлизащ на 236 067.00 лв. без ДДС или сумата от 283 280,40 лв. с 
ДДС 

 
Мотиви: 

Във връзка с проведените пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП, са получени три 
конкурентни индикативни оферти за  доставка на оборудване и обзавеждане на детската 
градина в гр. Годеч, съгласно техническите спецификации, приложени към поканата за 
участие в консултациите.  
В определения краен срок за подаване на индикативните оферти (28.07.2017 г.) са 
постъпили оферти от: 

1. „Кар Строй” ЕООД с предлагана цена 236 452.00 лв. без ДДС или сумата от 
283 742,40 лв. с ДДС 
2. „Пи Ти Ес Груп” ООД с предлагана цена 236 067,00лв. без ДДС или сумата от  283 
280,40 лв. с ДДС 



3. „Панов” ЕООД с предлагана цена 236 875.00 лв. без ДДС или сумата от  284 250.00 
лв. с ДДС 

Трите представени оферти отговарят на предварително поставените изисквания за 
съдържанието им, представени са от дружества, вписани в Търговския регистър. 
Предлаганите параметри за изпълнение на дейностите, в трите оферти, съответстват на 
техническите спецификации за изпълнението на обектите, приложени към поканата по 
чл.44 от ЗОП.Трите индикативни оферти предлагат еднакъв обем на работа и водейки се от 
принципа за ефективност при разходване на средствата от европейските фондове и 
програми, определям стойността на разхода за доставка на оборудване и обзавеждане на 
детската градина в гр. Годеч,от индикативните оферти, съгласно най-ниската предложена 
цена. 

 
 
 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ……/П/… 
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 
 
 
 
 
 
 

Вярно с оригинала подписан на хартия! 

* Заличена информация на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.  

 


