СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проекти за кандидатстване на
община Неделино пред Държавен фонд „Земеделие" с проекти по мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура" на ПРСР 2014-2020 г., и последващо осъществяване на авторски надзор
по две обособени позиции: Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на
СОУ „Св.Св. Кирил и Методий", У П И I - 672, кв. 55 гр. Неделино Обособена позиция №2:
Реконструкция и ремонт на сграда с културно значение - Читалище „Светлина - 1938",
УПИ XXIII - 609, гр. Неделино, открита с Решение № 14 от 14.04.2016 г. на Кмета на Община
Неделино съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 08.06.2016г. /петък/ в
Заседателна зала в сградата на Община Неделино, ет.5 от 14:00 ч.
Резултатите от оценяването на офертите на участника по технически показатели за оценка са:
Обособена позиция №1 : Ремонт на дворно пространство на СОУ „Св.Св. Кирил и
Техническо предложение - П1
(по показател П1.1. - Обяснителна записка и П1.2. - Предложения/мерки за
намаляване или предотвратяване на рисковете )
№

Участник

П1.1 (т.)

1.

„ДИН ПЛАН" ООД

30.00

П1.2. (т.)
20.00

П1(т.)
50.00

Обособена позиция №2: Реконструкция и ремонт на сграда с културно
Читалище „Светлина - 1938", УПИ XXIII - 609, гр. Неделино.
Техническо предложение - П1
(по показател П1.1. - Обяснителна записка и П1.2. - Предложения/мерки за
намаляване или предотвратяване на рисковете )
№

Участник

П1.1 (т.)

1.

„ДИН ПЛАН" ООД

30.00

ПЦ.(т.)
20.00

П1(т.)
50.00

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши 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 Административната сграда на Община Неделино.

Председател:
,11/ .11
Николай Хаджиев- мдГюрисконсулт

