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ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ
СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на
авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Смядово
по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Жилищен блок на територията на
гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход” №6 и Обособена позиция №2: „Жилищен
блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Беласица“ №5“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето писмо и на основание чл. 69 „а”, ал. 3 от ЗОП, уведомявам
заинтересованите, граждани, медии, ЮЛНЦ и участници в процедура за
възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, че отварянето и
оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници ще се
извърши на 05.04.2016г. от 14:00ч. в Заседателната зала на административната
сграда на Община Смядово.
В тази връзка, Вие имате право да присъствате, при извършване на
посочените по-горе действия.
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП оповестявам резултатите от
оценяването по критериите извън плика с надпис предлагана цена:

Обособена позиция 1 "Жилищен блок на територията на гр. Смядово находящ се на
ул. "Ришки проход" №6;
"Хидрострой" АД гр. София
І. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
Строителство - пет месеца считано от датата на подписване
1. Подпоказател за предлаган
на протокол за откриване на строителна площадка
срок за изпълнение на СМР

2. Подпоказател за предлаган
срок за Проектиране

П1

Проектиране - един месец считано от датата на получаване на
уведомително писмо от Възложителя за стартиране
дейностите по договора

Ср1=50т

Ср2=50т

Общо по
П1 100 т

Показател „ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Общо по
П2 80 т

1. Последов. и технология на
изпълнение на дейностите

20

2. Разпределение на
дейностите във времето и
съответствие на графика с
технологичните норми и
ограничения за изпълнение на
отделни видове работи

30

3.Качествени характеристики
на предложените основни
материали, които ще бъдат
доставени и вложени в обекта

30

Обособена позиция 2 "Жилищен блок на територията на гр. Смядово находящ се на
ул. "Беласица" №5;
"Технострой - Г" ЕООД, гр. Смядово
І. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
Строителство - пет месеца считано от датата на подписване
1. Подпоказател за предлаган
на протокол за откриване на строителна площадка
срок за изпълнение на СМР
2. Подпоказател за предлаган
срок за Проектиране

Проектиране - един месец считано от датата на получаване на
уведомително писмо от Възложителя за стартиране
дейностите по договора

П1
Показател „ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ср1=50т
Ср2=50т

Общо по
П1 100 т
Общо по
П2 100 т

1. Последов. и технология на
изпълнение на дейностите

40

2. Разпределение на
дейностите във времето и
съответствие на графика с
технологичните норми и
ограничения за изпълнение на
отделни видове работи

30

3.Качествени характеристики
на предложените основни
материали, които ще бъдат
доставени и вложени в обекта

30

Настоящето писмо да се сведе до знанието на участниците в процедурата,
като се помести в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на
купувача.
С уважение,

/П/

ДИМИТРИНА МАРИНОВА
Председател на комисията
имаща за задача да разгледа, оцени и
класира подадените оферти.

