
 

 

 

 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 

на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП(отм.) 

 

  

Обявявам, че следващото заседание на Комисия, назначена със Заповед №III-

ФСО-147/09.06.2016г. на Кмета на Община Петрич за разглеждане, оценяване и 

класиране на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, 

обявена с Решение №12 от 14.04.2016г. на основание чл. 3, ал. 1, от ЗОП(отм.) А) за 

откриване на процедура и Решение №14 от 28.04.2016г. на основание чл. 3, ал. 1 от 

ЗОП(отм.), Б) за промяна, с предмет:  „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и 

изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

община Петрич, по обособени позиции: 

 Обособена позиция №1:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.7, вх.А и вх.Б, бл.8 и бл.10”; 

 Обособена позиция №2:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.9, вх.А и вх.Б”; 

 Обособена позиция №3:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.14, вх.А и вх.Б”; 

 Обособена позиция №4:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.15”; 

 Обособена позиция №5:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.16, вх.А и вх.Б”; 

 Обособена позиция №6:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Цар Самуил”, бл.4, бл.4А, бл.5, вх.А и вх.Б, бл.6”; 

 Обособена позиция №7:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Цар Самуил”, бл.7, вх.А и вх.Б, бл.8, бл.8А, бл.9”; 

 

ще се проведе на 24.08.2016г. /двадесет и четвърти август две хиляди и 

шестнадесета година/,  от 11.00 часа, в стая № 402 на Общинска администрация 

Петрич, на адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24. На това заседание 

Комисията ще пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този 

етап от процедурата участници.  

На основание чл. 69а, ал. 3, изр. 2 от ЗОП(отм.) обявявам резултатите от 

оценяване на подадените оферти по другите показатели за оценка, а именно по 

показател време за реакция, както следва: 

 Обособена позиция №1:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.7, вх.А и вх.Б, бл.8 и бл.10” 

 „ПСГ” АД – 18,5 точки 

 „Хайтови и сие” ООД – 40 точки 

 „Монолит 21 – Андонов и Захов” ЕООД – 19 точки 

 Обособена позиция №2:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.9, вх.А и вх.Б” 

 „Стреза” ЕООД – 37 точки 

 „Интерхолд” ЕООД – 18 точки 
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 Обособена позиция №3:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.14, вх.А и вх.Б”; 

 „Стройкомерс -ЕС” – 38 точки 

 „Р-Бул” ДЗЗД – 17,5 точки 

 „Парсек Груп” ЕООД – 20 точки 

 Обособена позиция №4:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.15” 

 „Стонас Груп” ЕООД – 38 точки 

 Обособена позиция №5:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, 

ж.к.”Изток”, бл.16, вх.А и вх.Б” 

 „Санирум” ООД – 11,5 точки 

 „Пи Ес Пи” ЕООД – 40 точки 

 Обособена позиция №6:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Цар 

Самуил”, бл.4, бл.4А, бл.5, вх.А и вх.Б, бл.6” 

 „ММ Конструкции” АД – 18 точки 

 „Александър 49” ЕООД – 40 точки 

 „ИНОС-1” ЕООД – 22 точки 

 „Никмар-6” ДЗЗД – 19 точки 

 Обособена позиция №7:„Многофамилна жилищна сграда в гр.Петрич, ж.к.”Цар 

Самуил”, бл.7, вх.А и вх.Б, бл.8, бл.8А, бл.9” 

 „Бодрост-А” ДЗЗД – 18 точки 

 „Заечки” ЕООД – 39 точки 

  

 

 

 

Председател на Комисията:_______п*________ 

/инж. Катя Стоянова/ 

* съгласно чл.2 от ЗЗЛД 


