СЪОБЩЕНИЕ
По чл. 69а, ал. 3 от ЗОП
от
Соня Клисурска - Председател на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на
офертите, назначена със Заповед № РД-05-662/24.09.2015г. на Зам. Кмета на Община
Хисаря, определен със заповед № РД-05-646/17.09.2015г. за провеждане на открита
процедура с предмет „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните
проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи
във връзка с обновяването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради“, по обособени позиции“
ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ
„ИЗВЪРШВАНЕ
НА
ОЦЕНКА
ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ
НА
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, В
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, ОТКРИТА
С РЕШЕНИЕ № РД-05-216/13.08.2015Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, С
УНИКАЛЕН НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА АОП: 001882015-0008

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и
оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници, във връзка с
провеждане на горецитираната поръчка, ще се състои на 01.12.2015г. (вторник)
от 10:00 часа в сградата на Община Хисаря, град Хисаря, бул. „Генерал
Гурко“ № 14. При отварянето на плика с предлагана цена имат право да присъстват
всички участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово
осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до
сградата, в която се извършва отварянето.
На основание чл. 69а, ал. 3 (изр. второ) от ЗОП, тъй като критерият за оценка е
„икономически най-изгодна оферта", Комисията съобщава резултатите от оценяването
на офертите по другите показатели за оценка, извън ценовия показател („Оценка на
финансовото предложение“ – „ПОц“), а именно
1. Резултатите от оценяването на допуснатите участници по Обособена позиция
№ 1 „Оценка за съответствие на инвестиционните проекти на многофамилни
жилищни сгради и упражняване на строителен надзор върху строителните и
монтажни работи във връзка с обновяването за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради“ по Показателя „Оценка на техническото
предложение“ (Пк) са както следва:

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Участник

Участник № 1
ЕТ „БИЛД КОМЕРС –
КРАСИМИР АНГЕЛОВ“
Участник № 2
„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД
Участник № 4
„УТЕ – МИНЕВА“ ЕООД
Участник № 6
„Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД
Участник № 7
„КОНТРОЛ ИНВЕСТ“
ЕООД
Участник № 8
„АГРОВОДИНВЕСТ“ ЕАД
Участник № 9
„ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ“
ООД

Брой точки
по
подпоказателя
ПК 1
„Концепция за
изпълнение“ от
„ПК“

Брой точки
по
подпоказетеля
ПК2
„Организация
на изпълнение“
От „ПК“

30

20

50т.

30

20

50т.

40

30

70т.

30

20

50т.

30

20

50т.

30

20

50т.

10

20

30т.

Общ брой точки по
показателя „Оценка
на техническото
предложение“ - „ПК“

2. Резултатите от оценяването на допуснатите участници по Обособена позиция
№ 2 „Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти
на многофамилни жилищни сгради – част енергийна ефективност – икономия
на енергия и тополосъхранение“ по Показателя „Оценка на техническото
предложение“ (Пк) са както следва:

№

Участник

Участник № 2
„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД
Участник № 5
2.
„ТРАУМИНВЕСТ“ ЕООД
Участник № 7
3. „КОНТРОЛ ИНВЕСТ“
ЕООД
Участник № 10
„СИ ЕНД БИ
4.
ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“
ЕООД
1.

Брой точки
по
подпоказателя
ПК 1
„Концепция за
изпълнение“
От „ПК“

Брой точки
по
подпоказетеля
ПК2
„Организация на
изпълнение“
От „ПК“

Брой точки по
показателя
„Оценка на
техническото
предложение“ „ПК“

20

20

40т.

30

20

40

30

70т.

30

30

60т.

50т.

С УВАЖЕНИЕ: …………(п)…………….
/Соня Клисурска -Председател на комисията
назначена със Заповед № РД-05-662/24.09.2015г.
Зам. Кмета на Община Хисаря, съгласно Заповед № РД-05-646/17.09.2015г.

