ОБЩИНА ТРЪН
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СЪОБЩЕНИЕ
За оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:
„Предоставяне на услуги за подготовка, управление и отчитане на проекти на
община Трън по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на
“Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.”: със следните обособени
позиции: Обособена позиция 1: “Изготвяне на Заявления за подпомагане,
необходими на община Трън за кандидатстване с проектните предложения:
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища: PER3154 /II-63,
Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Цегриловци,
PER3167 /II-63, Трън-Стрезимировци/-Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, ТрънВукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ Трън-Велиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637,
Вукан-Горочевци/-Кожинци, община Трън“” по „Програма за развитие на селските
райони 2014-2020г.”. Обособена позиция 2: “Предоставяне на Консултантски услуги
при управлението и отчитането на проекти: „Рехабилитация и реконструкция на
общински пътища: PER3154 /II-63, Филиповци-Трън/-Ездимирци, PER3166 /II-63,
Трън-Стрезимировци/-Цегриловци,
PER3167
/II-63,
Трън-Стрезимировци/Реяновци-Бохова, PER3170 /IІI-637, Трън-Вукан/-Радово, PER3173 /IІI-6301/ ТрънВелиново/-Милкьовци, PER3172 /IІI-637, Вукан-Горочевци/-Кожинци, община
Трън“ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”
С настоящото ви уведомяваме, че на 10.06.2016г. (петък) от 11.00ч. 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: Резултатите от оценяването на офертите по Техническите
показатели: Показател (Тп) – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” – с
максимална оценка - 50 точки, на участниците, допуснати до разглеждане на Техническо
предложение/”Предложение за изпълнение на поръчката” са следните:
(Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката”:
По обособена позиция №1:
Участник № 2 – „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД, ГРАД СОФИЯ – 10 точки.
Участник № 3 – „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ” ЕООД, град София – 50
точки.
По обособена позиция №2:
Участник № 1 – „ФИН – СПРЕД“ ЕООД, град София – 10 точки.
Участник № 2 – „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД, град София – 10 точки.
Участник № 3 – „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ” ЕООД, град София – 50
точки.
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