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ДО   

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРСОВАНИ ЛИЦА 

  

 

                                                            СЪОБЩЕНИЕ  

 

Относно: Оповестяване на резултати от провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Наем на стаи за нощувка на локомотивния и превозния персонал за гр. Драгоман, гр. 

Благоевград и гр. Хисаря”. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка със покана №03-04-271/16.12.2020 г. за предоставяне на оферта  за 

директно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наем на стаи за нощувка на 

локомотивния и превозния персонал за гр. Драгоман, гр. Благоевград и гр. Хисаря”, Ви 

уведомяваме: 

1. В указаният срок са постъпили и разгледани оферти, както следва : 

 „Делтафарм ДР” ЕООД – гр. Драгоман  (на email) – обща стойност  за обособена 

позиция №1 - Наем на две двойни стаи за нощувка на локомотивния и превозния 

персонал за гр. Драгоман – 18 432,00 лв. без ДДС. 

 „Фабиана инвест” ЕООД – гр. Пловдив  (на email) – обща стойност  за обособена 

позиция №3 - Наем на три единични стаи за нощувка на локомотивния и превозния 

персонал за гр. Хисаря – 17 996,67 лв. без ДДС  

 „РИО” ЕООД – гр. Благовевград  (на email) – обща стойност  за обособена позиция №2 

- Наем на две двойни стаи за нощувка на локомотивния и превозния персонал за гр. 

Благоевград – 11861,36 лв. без ДДС. 

2. За изпълнители на обществената поръчка са избрани, както следва: 

 Обособена позиция №1 - Наем на две двойни стаи за нощувка на локомотивния и 

превозния персонал за гр. Драгоман - „Делтафарм ДР” ЕООД; 

 Обособена позиция №2 - Наем на две двойни стаи за нощувка на локомотивния и 

превозния персонал за гр. Благоевград - „РИО” ЕООД; 

 Обособена позиция №3 - Наем на три единични стаи за нощувка на локомотивния и 

превозния персонал за гр. Хисаря - „Фабиана инвест” ЕООД. 

 

 

 

 

 


