О Б Щ И Н А А Л Ф А Т А Р, О Б Л А С Т С И Л И С Т Р А
7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6
факс: /086 811 646: тел. централа: 086/ 811 610

СЪОБЩЕНИЕ
до
участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Избор на проектант за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“
по три обособени позиции, а именно:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА АЛФАТАР
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА
МРЕЖА В ГРАД АЛФАТАР
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ В ГР.
АЛФАТАР, С. ЧУКОВЕЦ И С. БИСТРА, ОБЩИНА АЛФАТАР,
за кандидатстване на Община Алфатар по програми, финансирани със средства от
европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор
при изпълнението строително-монтажните работи "
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП и във връзка с участието Ви в горепосочената
обществена поръчка, Ви уведомявам, че на 21.06.2016г., от 13:00 часа в заседателната зала на
ОбС Алфатар в гр. Алфатар, ул Йордан Петров 6, ще бъдат отворени и оповестени ценовите
оферти на допуснатите участници.
Предвид избрания от Възложителя критерий за оценка „икономически най-изгодна
оферта“ и съобразно чл.69а, ал.3 от ЗОП, резултатите от оценяването на офертите по всички
показатели без финансов показател, съобразно методиката за оценка, са както следва:
Обособена позиция № 1
№ Участник
ТП1 – "Срок ТП2 – "Концепция за
за изпълнение изпълнение на поръчката"
на поръчката ТП2= К1+К2
"
К 1 Подход на
К2
участника за
Управление на
изпълнение на
риска
поръчката
3

„Ави
10 т.
инженеринг БГ”
ЕООД

30т

1т

Обособена позиция № 2
№ Участник
ТП1 – "Срок ТП2 – "Концепция за
за изпълнение изпълнение на поръчката"
на поръчката ТП2= К1+К2
"
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Общо получени
точки
Техническата
оценка
ТП = ТП1+ТП2

41 т

Общо получени
точки
Техническата
оценка

3

„Ави
10 т.
инженеринг БГ”
ЕООД

К 1 Подход на
участника за
изпълнение на
поръчката

К2
Управление на
риска

ТП = ТП1+ТП2

30т

1т

41 т

Обособена позиция № 3
№ Участник
ТП1 – "Срок ТП2 – "Концепция за
за изпълнение изпълнение на поръчката"
на поръчката ТП2= К1+К2
"
К 1 Подход на
К2
участника за
Управление на
изпълнение на
риска
поръчката
1

2

“Инвестеционно 10 т.
проектиране”
ЕООД гр.Шумен
„Обединение
6 т.
Васер Йол
проект”

Общо получени
точки
Техническата
оценка
ТП = ТП1+ТП2

1т.

10 т.

21 т

30т

1т

37 т

Отварянето на ценовите офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване и на други лица при. спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето

16.06.2016г.

Пейчо Йовев - Председател на комисията за
разглеждане, оценка и класиране на офертите
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