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 ОБЩИНА   ТВЪРДИЦА         
        8890 Твърдица, пл. “Свобода”№1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049, 
                                  e-mail: oba_tv@mail.bg; oba_tv@abv.bg 
 

 

 
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 
 
 

 На основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки (отм.), 
Община Твърдица съобщава на заинтересованите лица, че отварянето на ценовите 
оферти на допуснатите участници в процедура за обществена поръчка с предмет:  

„Избор на проектанти за изработване на технически проекти за кандидатстване на 
Община Твърдица по програми, финансирани със средства от Европейския и/или 
националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор при 
изпълнението на строително-монтажните работи, за: „ Реконструкция и 

рехабилитация на улици и пътища на територията на Община Твърдица“, по четири 
обособени позиции, открита с Решение № 6993 от 23.12.2015 г. на Кмета на Община 

Твърдица 
 
 

ще бъде на 18.05.2016 г.- (сряда), от 11.00 ч., в заседателната зала на Община 
Твърдица, гр. Твърдица, пл. „Свобода” № 1.  
 
 Резултатите от оценяването на офертите на допуснатите участници по другите 
показатели за оценка са следните: 
 

 
I. По обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в 

Община Твърдица“ : 

1. УЧАСТНИК „ЕН ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД – 30 т.; 
2. УЧАСТНИК „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 6 т. 
3. УЧАСТНИК „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД – 10 т. 
 

II. По обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на 
Общински път SLV1112 от начало населено място с. Сборище до край населено 
място с. Сборище“ : 

1. УЧАСТНИК „ЕН ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД – 30 т.; 
2. УЧАСТНИК „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 6 т. 
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3. УЧАСТНИК „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД – 10 т. 
 

III. По обособена позиция №3: „Реконструкция и рехабилитация на 
Общински път SLV1112 от начало населено място гр. Шивачево до край населено 
място гр. Шивачево“  : 

1. УЧАСТНИК „ЕН ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД – 30 т.; 
2. УЧАСТНИК „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 6 т. 
3. УЧАСТНИК „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД – 10 т. 
 
IV. По обособена позиция №4: „Реконструкция и рехабилитация на 

Общински път SLV1112 от край населено място гр. Шивачево до Общинска 
граница“ , 

1. УЧАСТНИК „ЕН ЕС ПРОЕКТ“ ЕООД – 30 т.; 
2. УЧАСТНИК „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – 6 т. 
3. УЧАСТНИК „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД – 10 т. 
 
 
 
Председател на комисия: (п) 

 
                /Калоян Кременски/ 

 


