
Изх. № 08-00-151/12.07.2016 г. 

СЪОБЩЕНИЕ 

относно отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  

„Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на общинска 

пътна мрежа в Община Хисаря, с цел кандидатстване на Община Хисаря по програми, 

финансирани със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо 

осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи“, 

открита с Решение № РД-05-250 от 13.04.2016 г. на Кмета на Община Хисаря, с уникален номер 

на поръчката в Регистъра на обществени поръчки на АОП: 00188-2016-0004 

Уникален номер в регистъра на АОП: 00188-2016-0004  

Публикувано на: вторник, 12 юли 2016г. 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (отм.),  Комисията за 

провеждане на открита процедура с горепосочения предмет, обявява, че ценовите оферти на 

участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 15.07.2016г. 

/Петък / от 10:30 часа в сградата на Община Хисаря, гр. Хисаря, бул."Генерал Гурко" № 14. 

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.  

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм.), тъй като критерият за оценка е "икономически най-

изгодна оферта", Комисията съобщава резултатите от оценяването на офертите на допуснатите 

участници по другите показатели, различни от цената, а именно: 

1. Участник „ПМ Архитекти“ ЕООД, гр. София, с ЕИК 202943763, с оферта 

вх.№3/26.05.2016 

 П1 Срок за изпълнение на поръчката – 9,64 точки 

 П2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 50,00 точки. 

 

2. Участник „План Консепт“ ЕООД, гр. София, с ЕИК 202662741, с оферта 

вх.№4/26.05.2016 

 П1 Срок за изпълнение на поръчката – 9,64 точки  

 П2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 25,00 точки. 
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3. Участник Обединение – Евроконсулт, гр. Пловдив, ЕИК н/п, с оферта 

вх.№5/26.05.2016 

 П1 Срок за изпълнение на поръчката – 10,00 точки 

 П2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 25,00 точки. 

Линк към профил на купувача на поръчката - http://hisar.bg/hisar/   

  

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет 

страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра 

на АОП: 00188-2016-0004 
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