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П Р О Т О К О Л №  1  

 
от обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет: 

Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по следните обособени 
позиции: Обособена позиция № 1  
 „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – 

пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, 

Община  Две могили” и Обособена позиция № 2 „Изграждане на водопроводи 

между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 

39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 

495 до ОК 36А в гр. Две могили” ОТКРИТ С РЕШЕНИЕ №922  от  17.08.2016 година 

на Кмета на Община Две могили 

 

 

 Днес, 09.09.2016 година. в община Две могили, се събра комисия, назначена 

със заповед №866/01.08.2016 година на кмета на община Две могили за събиране, 

разглеждане и оценяване на оферти за обществена поръчка с предмет: 

Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по следните обособени 
позиции: Обособена позиция № 1  
 „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – 

пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, 

Община  Две могили” и Обособена позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 

17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 

502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. 

Две могили”,  в състав: 
Председател: Красимира Русинова  – заместник – кмет на Община Две могили  
         Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
        инж. Марин Маринов – гл. инженер на Община Две могили  
    

             
 След получаване на постъпилите оферти за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от 
ППЗОП, Госпожа Русинова откри заседанието в 09:00 часа и извърши проверка на 
членовете й. Председателят установи, че комисията е в пълен състав и пристъпи към 
попълване на декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 
В срока за постъпване на оферти са получени са постъпили осем оферти и комисията на 
основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отварянето им по реда на тяхното 
регистриране: 
 
Оферта №1   „Атанаска Найденова” ЕООД,   гр. Ямбол с вх.№4185/07.09.2016г., 

регистрирана в 09:47 часа за Обособена позиция № 2 „Изграждане на водопроводи 

между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, 

през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 

36А в гр. Две могили”. 
 
Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на един брой плик с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 



комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”.  
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор . 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №1 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник „Атанаска 

Найденова” ЕООД,   гр. Ямбол; 

 

Оферта №2   Консорциум Гаранция   гр. Шумен с вх.№4186/ 07.09.2016г., регистрирана 

в 09:53 часа.  
Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по следните 

обособени позиции: Обособена позиция № 1  „Основен ремонт и реконструкция на 

общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 

4 + 000, в землището на с. Пепелина, Община  Две могили” и Обособена позиция № 2 

„Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по ново 

открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през 

ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” 

Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на два броя пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и пликовете с 
„Предлагани ценови параметри”.  
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор . 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №2 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник „Консорциум 

Гаранция”   гр. Шумен  

 

Оферта №3   НИКС 2002 ЕООД   гр. Русе с вх.№4205/ 08.09.2016г., регистрирана в 

08:38 часа  Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по 

Обособена позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана 

на гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до 

ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” 

Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на два броя ове с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”.  



При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор . 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №3 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник „НИКС 2002’ 

ЕООД   гр. Русе 

Оферта №4   АСТРА КОНСУЛТ  ЕООД   гр. София с вх.№4216/ 08.09.2016г., 

регистрирана в 10:38 часа.  
Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по Обособена 

позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две 

могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от 

ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” 

Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на два броя ове с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”.  
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор . 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №4 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник АСТРА 

КОНСУЛТ  ЕООД   гр. София 

 

Оферта №5   АБВ-ИНВЕСТ ЕООД   гр. Русе с вх.№4218/ 08.09.2016г., регистрирана в 

10:41 часа.  
Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по Обособена позиция 

№ 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – 

пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, 

Община  Две могили” 

Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на два броя ове с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”.  
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 



изискванията към личното състояние или критериите за подбор . 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №5 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник АБВ-ИНВЕСТ 

ЕООД   гр. Русе 

 

Оферта №6  ГЕО ЧОНОВ  ООД   гр. Русе с вх.№4245/ 08.09.2016г., регистрирана в 

14:30 часа.  
Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по Обособена позиция 

№ 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – 

пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, 

Община  Две могили” 

Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на два броя ове с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”.  
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор . 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №6 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник ГЕО ЧОНОВ  

ООД   гр. Русе 

 

Оферта №7   ПРОГРАМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  гр. Пловдив с вх.№4251/ 08.09.2016г., 

регистрирана в 14:38 часа.  
Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по Обособена позиция 

№ 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – 

пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, 

Община  Две могили” 

Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на два броя ове с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”.  
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор . 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 



Р Е Ш Е Н И Е  №7 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник 

ПРОГРАМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  гр. Пловдив 

 

Оферта №8   МИГЕТИ ЕООД  гр. Русе с вх.№4255/ 08.09.2016г., регистрирана в 15:08 

часа Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по Обособена 

позиция № 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ 

ІІІ-501 – пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. 

Пепелина, Община  Две могили” 

Опаковката бе отворена от Председателя, като оповести нейното съдържание. Опаковката 
съдържа оферта с изискуемите от Възложителя документи и Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката. Комисията установи наличие на два броя ове с надпис 
„Предлагани ценови параметри”. На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на 
комисията и председателя подписаха „Техническото предложение” и плика с „Предлагани 
ценови параметри”.  
При детайно разглеждане на изискуемите от Възложителя документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние  и критериите за подбор, поставени от Възложителя, 
комисията констатира, че не е налице липса, непълнота или несъответстие на 
информацията, включетно нередовност или фактическа грешка или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор . 

На основание направените констатации комисията взе единодушно: 

Р Е Ш Е Н И Е  №8 

Допуска до по нататъшно разглеждане предложението на участник МИГЕТИ ЕООД  

гр. Русе 

 

 

След като се запозна обстойно с документите  поставени в Опаковката и Решенията взети 
от комисията, че не са налице липси, непълноти или несъответстие на информацията, 
включетно нередовност или фактически грешки или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор , при преценката си за условията за подбор и 
допустимост, предвид изискванията на Възложителя, зададени в обявлението, Комисията 
ДОПУСКА до разглеждане и оценка на техническите предложения на следните участници:  
Оферта №1   „Атанаска Найденова” ЕООД,   гр. Ямбол с вх.№4185/07.09.2016г., 
регистрирана в 09:47 часа.  
Оферта №2   Консорциум Гаранция   гр. Шумен с вх.№4186/ 07.09.2016г., регистрирана в 
09:53 часа.  
Оферта №3   НИКС 2002 ЕООД   гр. Русе с вх.№4205/ 08.09.2016г., регистрирана в 08:38 
часа.  
Оферта №4   АСТРА КОНСУЛТ  ЕООД   гр. София с вх.№4216/ 08.09.2016г., регистрирана 
в 10:38 часа.  
Оферта №5   АБВ-ИНВЕСТ ЕООД   гр. Русе с вх.№4218/ 08.09.2016г., регистрирана в 10:41 
часа.  
Оферта №6  ГЕО ЧОНОВ  ООД   гр. Русе с вх.№4245/ 08.09.2016г., регистрирана в 14:30 
часа.  
Оферта №7   ПРОГРАМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  гр. Пловдив с вх.№4251/ 08.09.2016г., 
регистрирана в 14:38 часа.  
Оферта №8   МИГЕТИ ЕООД  гр. Русе с вх.№4255/ 08.09.2016г., регистрирана в 15:08 часа.  



 

1.1.Техническа оценка на предложението (ТП), като: 

Оценката по този показател се определя чрез следната формула: 

ТП = К1: 

К1 - срок за изпълнение на поръчката, максимум 100 точки 
 

Времето за съгласувателни процедури, приемане на етапи и утвърждаване на 
проекта не се включва в срока за изпълнение на поръчката. 

Оценките на участниците се определят на база съотношенията между 
минималния предложен срок за изпълнение на поръчката от участник в процедурата 
към предложения срок за изпълнение на поръчката от съответветния участник.  
  

К1 = 
К1мin 

х 100 
К1i 

  където: 

К1мin е минималният срок в календарни дни, предложен от всички участници в 
процедурата; 

К1i е срокът в календарни дни, предложен от съответния участник в процедурата. 

 

Техническата оценка на предложението (ТП) на съответния участник има 
максимална стойност 100 (сто) точки - ТП = К1  

Тежест на критерия – 40% 

1.2. Финансова оценка на предложението (ФП), като: 

Финансовата оценка (ФП) на ценовата оферта на участника се изчислява по 
формулата:  

ФП = (Ц мин./ Ц  уч. ) х 100 

където: 

Цмин. е най-ниската предложена цена от всички участници, в лева  без ДДС;  

Цуч. е предложена от съответния участник цена, в лева без ДДС. 
Посочената от всеки участник цена е за цялостно изпълнение на предмета на 
поръчката. 

Участник, предложил цена по-висока от прогнозната, ще бъде отстранен 

от процедурата. 

Финансовата оценка на предложението (ФП) на съответния участник има 
максимална стойност 100 (сто) точки. 
Тежест на критерия – 60% 

 
Участник №1   „Атанаска Найденова” ЕООД,   гр. Ямбол, подал оферта за Обособена 
позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две 
могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 
499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” съгласно представеното 
техническо предложение за изпълнение на поръчката е предложил срок за изпълнение в 
размер на 7  (седем ) календарни дни. 
 
Участник №2   Консорциум Гаранция   гр. Шумен подал оферта за Обособена позиция № 
1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – пещера „ 



Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, Община  Две 
могили” и Обособена позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по 
плана на гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до 
ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” съгласно 
представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката е предложил срок за 
изпълнение в размер на 15 (петнадесет) календарни дни.  
Участник  №3   НИКС 2002 ЕООД   гр. Русе  подал оферта за Обособена позиция № 2 
„Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по ново 
открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 
498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” съгласно представеното техническо 
предложение за изпълнение на поръчката е предложил срок за изпълнение в размер на 2  
(два ) календарни дни. 
Участник  №4   АСТРА КОНСУЛТ  ЕООД   гр. София подал оферта за Обособена 
позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две 
могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 
499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” съгласно представеното 
техническо предложение за изпълнение на поръчката е предложил срок за изпълнение в 
размер на 2  (два ) календарни дни. 
Участник  №5   АБВ-ИНВЕСТ ЕООД   гр. Русе подал оферта за Обособена позиция № 1  
„Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – пещера „ 
Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, Община  Две 
могили” съгласно представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката е 
предложил срок за изпълнение в размер на 34 (тридесет и четири) календарни дни.  
 
Участник  №6  ГЕО ЧОНОВ  ООД   гр. Русе подал оферта за Обособена позиция № 1  
„Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – пещера „ 
Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, Община  Две 
могили” съгласно представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката е 
предложил срок за изпълнение в размер на 26 (двадесет и шест) календарни дни.  
 

Участник №7   ПРОГРАМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  гр. Пловдив подал оферта за 
Обособена позиция № 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ 
път№ ІІІ-501 – пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. 
Пепелина, Община  Две могили” съгласно представеното техническо предложение за 
изпълнение на поръчката е предложил срок за изпълнение в размер на 10 (десет) календарни 
дни.  
Участник №8   МИГЕТИ ЕООД  гр. Русе подал оферта за Обособена позиция № 1  
„Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – пещера „ 
Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, Община  Две 
могили” съгласно представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката е 
предложил срок за изпълнение в размер на 7 (седем) календарни дни.  
 
Получените оценки по показате Срок за изпълнение са както следва:  
 
К1  на участник „Атанаска Найденова” ЕООД,   гр. Ямбол 

Обособена позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на 
гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 
и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили” – 28.57 точки. 
 
К1 Участник №2   Консорциум Гаранция   гр. Шумен 



Обособена позиция № 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ 
път№ ІІІ-501 – пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. 
Пепелина, Община  Две могили” – 46.66 точки. 

Обособена позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на 
гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 
и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили”-13.33 точки. 

К1 Участник  №3   НИКС 2002 ЕООД   гр. Русе   

Обособена позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на 
гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 
и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили”-100 точки.  

К1 Участник  №4   АСТРА КОНСУЛТ  ЕООД   гр. София 

Обособена позиция № 2 „Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на 
гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 
и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили”-100 точки.  

К1 Участник  №5   АБВ-ИНВЕСТ ЕООД   гр. Русе 

Обособена позиция № 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ 
път№ ІІІ-501 – пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. 
Пепелина, Община  Две могили” – 20.58 точки.  

К1 Участник  №6  ГЕО ЧОНОВ  ООД   гр. Русе 

Обособена позиция № 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ 
път№ ІІІ-501 – пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. 
Пепелина, Община  Две могили” – 26.92 точки. 

К1 Участник №7   ПРОГРАМИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  гр. Пловдив 

Обособена позиция № 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ 
път№ ІІІ-501 – пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. 
Пепелина, Община  Две могили” – 70 точки.  

К1 Участник №8   МИГЕТИ ЕООД  гр. Русе 

Обособена позиция № 1  „Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ 
път№ ІІІ-501 – пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. 
Пепелина, Община  Две могили” – 100 точки.  

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията, не по-късно от два работни дни 
преди датата на отваряне на ценовите оферти, обявява, най-малко чрез съобщение в 
профила на купувача, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, 
при което право да присъстват имат лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.  

Спазвайки изискванията на закона   и Документацията за участие  комисията 
реши отварянето на Ценовите предложения на участници да бъде на 20.09.2016 година 
от 09:00 часа в Конферентната зала на Община Две могили.  

Комисията изготви писмото, което да бъде качено на Профила на купувача и с 
това приключи работа си на 14.09.2016г.  
 

КОМИСИЯ 

 

 

1.    (п)     2.   (п)   3.   (п)  
/Кр. Русинова/    /Й. Димитрова/  /инж. М. Маринов/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


