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                2300  Перник  ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890 

 

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: „Изготвяне на част Екологична оценка на 

Общия устройствен план на Община Перник в процеса на неговото изработване“ 

съобщава, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 28.01.2014 г. (сряда) от 

11:00ч. в Заседателната зала в сградата на Община Перник, с административен адрес: 

пл. „Св. Иван Рилски“ № 1А, гр. Перник 2300. 

 

Резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници до този етап на 

процедурата по другите показатели за оценка са: 

 

"ФОРТИС ФАСИЛИТИ" ЕООД: 

Подпоказател П 1 – Подход и методология за изпълнение на поръчката – 60 (шестдесет) 

точки 

Подпоказател П 2 – Организация и разпределение на задачите – 40 (четиридесет) точки 

Техническа оценка ТО = П 1+П 2 = 60 + 40 = 100 (сто) точки 

 

„ЕКО ЕНЕРГОПРЕКТ" ООД  

Подпоказател П 1 – Подход и методология за изпълнение на поръчката – 10 (десет) 

точки 

Подпоказател П 2 – Организация и разпределение на задачите – 20 (двадесет) точки 

Техническа оценка ТО = П 1+П 2 = 10 + 20 = 30 (тридесет) точки. 

"П - ЮНАЙТЕД" ООД  

Подпоказател П 1 – Подход и методология за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) 

точки 

Подпоказател П 2 – Организация и разпределение на задачите – 20 (двадесет) точки 

Техническа оценка ТО = П 1+П 2 = 30 + 20 = 50 (петдесет) точки. 

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 сградата на Община Перник. 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
  

ОО   ББ   ЛЛ   АА   СС   ТТ           ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   


