
 

 

Програма БГ08 
„Културно наследство и съвременни изкуства“ 

 

 

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 

сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на консервационно-реставрационни работи  и експониране на античен и 

средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г.,  

финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното 

наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 

финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 

2009 – 2015”, открита с Решение № 926/18.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, 

съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 29.03.2016г. в 13:00 ч. в 

стая 212 на  втори етаж в сградата на Община Кърджали. 

Резултатите от оценяването на офертите на участниците по другите показатели за 

оценка са: 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
(по показател П1 -  „Технологична последователност на строителните процеси”, показател 

П2 „Срок за изпълнение” и по показател П 3 – „Гаранционен срок”) 

№ Участник П1(т.) П2(т.) П3(т.) KО (т.) 

1. ДЗЗД „Екогеоком Груп” 50.00 40.00 10.00 100.00 

 

Водстрой 98” АД 

Комисията не е оценила Техническото предложение на участника на основание чл. 58, 

ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

 

 „Пи Ес Пи” ЕООД  

Комисията не е оценила Техническото предложение на участника на основание  чл. 

70, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

  

Консорциум „Перперикон 2015” 

На основание чл.68, ал.10 от Закона за обществените поръчки Комисията не е 

разгледала документите в Плик№2 на участника.  

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 

Кърджали. 

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

      НА КОМИСИЯ:………/П/…………… 

              /инж.Катя Митовска/ 

       Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 


