
СЪОБЩЕНИЕ  

Уважаеми  дами  и  господа , 

На  основание  чл .69а, an.3 от  ЗОП  Ви  уведомяваме , че  отварянето  на  ценовите  
оферти  на  участниците  в  откритата  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  
предмет : „Строително -монтажни  работи  по  рехабилитация  и  реконструкция  на  
общинска  инфраструктура  в  с .Стоб  и  с .Мурсалево , Община  Кочериново ", ще  бъде  на  
22.12.2014 г . от  11:00 часа  в  Заседателната  зала  на  Община  Кочериново , находяща  се  на  
адрес : гр . Кочериново , пл . „Трети  март " Ns1. 

На  основание  чл .69а, ал .2, т .3 от  ЗОП  комисията  е  извършила  оценка  на  офертите  на  
техническите  предложения  на  участниците  и  на  основание  чл .69а, ал .3, изр .2 обявава  
резултатите  както  следва : 

1. Участник  „Мегаинвест  - Холд" ЕООД  - оценка  по  технически  показател  Б  
- 84 точки , формирана  както  следва : Б  1- оценка  по  подпоказател  техническо  
предложение  - 80 точки  (оценка  на  подпоказател  „Технологична  
последователност  на  строителните  процеси " - 60 точки ; оценка  по  подпоказател  
„Управление  на  риска" - 20 точки ); Б2 - оценка  по  подпоказател  Срок  за  
изпълнение  -100 точки  

2 Участник  „Евро  Еко  Билд" ЕООД  - оценка  по  технически  показател  Б - 

99.67 точки , формирана  както  следва : Б  1- оценка  по  подпоказател  техническо  
предложение  - 100 точки  (оценка  на  подпоказател  „Технологична  
последователност  на  строителните  процеси " - 60 точки ; оценка  по  подпокаsател  
„Управление  на  риска" - 40 точки ); Б2 - оценка  по  подпоказател  Срок  за  
изпълнение  - 98.36 точки  

Съгласно  чл .б9а, ал .3 от  ЗОП , във  връзка  с  чл .68, ал .3 от  ЗОП  отварянето  на  
ценовите  оферти  на  участниците  е  публично  и  на  него  могат  да  присъстват  участниците  
в  процедурата  или  техни  упълномощени  представители , както  и  представители  на  
средствата  за  масово  осведомяване  и  други  лица  при  спазване  на  установения  режим  на  
досrьп  до  сградата  на  Община  Кочериново . 

Заседанието  на  комисията  ще  се  проведе  на  22.12.2014 г . от  11:00 часа  в  
Заседателната  зanа  на  Община  Кочериново , находяща  се  на  адрес : гр . Кочериново , пл . 

„Трети  март " N~ 1. 

Мария  Райкова  - Манолова  :......... ........... ..................... 

Председател  на  комисия  назначена  със  Заповед  Ns РД--01-05-415/30.09.2014 г . на  
кмета  на  община  Кочериново  


