ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с
предмет: “Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление
и отчитане на проекти на община Георги Дамяново 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”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

СЪОБЩЕНИЕ
За оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:
“Консултантски услуги за изготвяне на Заявления за подпомагане, управление и
отчитане на проекти на община Георги Дамяново 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”, „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.
С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че на 17.05.2016г. от 10:30 ч. в община
Георги Дамяново, на адрес: община Георги Дамяново, с. Георги Дамяново, ул. „Единадесета"
№ 2 – Заседателна зала, Комисията, назначена от със Заповед №: 82/12.04.2016 г. на Кмета на
община Георги Дамяново, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще
отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в обществената 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, и с оглед на факта, че критерият за оценка на
офертите по процедурата е „Икономически най-изгодна оферта“, Комисията съобщава
резултатите от оценяването на офертите по Техническите показатели, а именно: Показател
„Техническото предложение за изпълнение на поръчката (ТП) – с максимална оценка - 50
точки, на участниците, допуснати до разглеждане на Техническо предложение/Техническа
оферта:
Техническото предложение за изпълнение на поръчката (ТП):
Участник № 1 – „Евростарт 2008“ ЕООД, град София – 50 точки.
Участник № 2 – „Акваексперт-12“ ООД, град Силистра – 50 точки.
Участник № 3 – „Рила консулт“ ЕООД, град София – 50 точки.
Участник № 4 – „Юни проджект“ ЕООД, град София – 50 точки.
Участник № 5 – „Консулт СС“ ЕООД, град Варна – 50 точки.

13.05.2016г.
С уважение: /П/
Адв. Цветан Димитров - Председател на комисия назначена със Заповед №: 82/12.04.2016
г. на Кмета на община Георги Дамяново

