
СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мост, 

община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на 

сградни водопроводни отклонения (СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” и Етап II – „Изграждане на 

второстепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към второстепенни 

клонове от клон 1 до клон 39”, открита с Решение № 584 от 02.07.2015 г. 2015г. на Кмета на Община Кърджали., съобщава, че 

отварянето на ценовите оферти ще се състои на 11.12.2015г. в 11:00ч. в стая 303 на трети етаж в сградата на Община Кърджали. 

Резултатите от оценяването на офертите на участниците по другите показатели за оценка са: 

Участник  

П1 П2 П3 П4 П5 ТO   
Технологична 

последователност на 

строителните процеси, 
пълнота и хронология на 

представения линеен 

график и работна програма 

за изпълнение на 

предвидените строителни 

работи 

Рискове при 

изпълнението на 

поръчката 

Срок за изпълнение на 

Етап I  

Срок за изпълнение на 

Етап II  Гаранционен срок 

Техническа 

оценка      

"ПСТ ГРУП"  ЕАД 20 10 84 15.00 74 14.39 16 10 69.39 60% 
             

41.64      

ДЗЗД 

"АКВАПРОВОДИ" 40 20 94 13.40 71 15.00 16 10 98.40 60% 
             

59.04      

Обединение "Мост  - 

Кърджали - 2015" 20 20 169 7.46 147 7.24 16 10 64.70 60% 
             

38.82      

 

 

ДЗЗД „Хидротехническа инфраструктура”: 

На основание чл.68, ал.10 от ЗОП Комисията не е разгледала документите в Плик№2 на участника.  

 

Обединение „Евро Мост 2015”:  

На основание чл.68, ал.10 от ЗОП 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  

КОМИСИЯТА:.............../П/.....................       

                           /инж.Катя Митовска / 

 

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 
АО// 

 


