
Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен 

период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от  Община Гоце 

Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган“ 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Община Гоце Делчев 

съобщава, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти в откритата процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба № 4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от градската среда в община Гоце 

Делчев”, по проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-

2020 г.", открита с Решение №1068/28.11.2014г. на Кмета на Община Гоце Делчев, изменена с 

Решение №1081/10.12.2014г., идентификационен номер на поръчката: BG161PO001/5-02/2012/035-

U-5, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2014-0018, ще се извърши на 26.02.2015 г. 

от 11.30 часа в залата на партерен етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2. 

С настоящото съобщение Ви уведомявам и за резултатите от оценяването на офертите по 

показател Срок за изпълнение на поръчката (П1) както следва: 

І. Участник с пореден №1 „ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО” ООД, гр.София -37,50 т.; 

ІІ. Участник с пореден №2 „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД гр.София-50 т.; 

ІІІ. Участник с пореден №3 ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАНИКО”, гр.София -50 т.; 

ІV. Участник с пореден №4 ДЗЗД „МИСТ-Е ДОМ” гр.София -50 т.; 

V. За участник с  пореден №5 КОНСОРЦИУМ „НЕВРОКОП - МОСТИ 2020” гр.София, 

-46,88 т. 

 Отварянето и оповестяването на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до 

сградата на община Гоце Делчев. 

 

 

Мариана Устаилиева  /подпис/ 

Председател на комисията 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 


