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СЪОБЩЕНИЕ
За оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:
„Основен ремонт на мост на р. Ерма в участъка от О.Т. 200-45 (ул. Ал.
Стамболийски и ул. Петко Д. Петков)“.
С настоящото ви уведомяваме, че на 21.06.2016г. (вторник) от 10.00ч. в сградата на
община Трън, гр. Трън, пл. "Владо Тричков" №1 – Сградата на общинска администрация
Трън, Заседателна зала, Комисията, назначена от Кмета на Община Трън, за отваряне,
разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори и оповести ценовите оферти на
допуснатите участници в обществена поръчка.
Отварянето на 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 други лица при спазване на установения режим за
достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква нотариална заверка на
пълномощното.
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата
обществена поръчка), тъй като критерият за оценка е „икономически най-изгодна
оферта“, Комисията съобщава резултатите от оценяването на офертите по другите
показатели, а именно: Показател "Техническа оценка" - с максимален брой точки – 50, на
участниците, допуснати до разглеждане на техническо предложение:
Подпоказател А - Технологична последователност на строителните процеси.
Участник № 1 – „ВИВА-92“ ООД, гр. Перник – 20 точки.
Участник № 3 – „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД“ АД, с.
Зелендол, община Благоевград – 30 точки.
Подпоказател Б – Управление на риска.
Участник № 1 – „ВИВА-92“ ООД, гр. Перник – 10 точки.
Участник № 3 – „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД“ АД, с.
Зелендол, община Благоевград – 20 точки.

ОБЩО точки за показател Показател "Техническо предложение" (А + Б):
Участник № 1 – „ВИВА-92“ ООД, гр. Перник – 30 точки.
Участник № 3 – „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД“ АД, с.
Зелендол, община Благоевград – 50 точки.
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