
 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 
 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на 

системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на 

Община Русе 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомявам, че на 

14.05.2016 г. (събота-работен ден) от 13:00 ч. в Заседателната зала на Община Русе, 

намираща се в сградата на Община Русе, гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6 ще се проведе 

публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците в 

горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя. 

 

При отварянето на пликовете с предложените цени могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения 

режим за достъп до сградата на Община Русе. 

 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия 

„Икономически най-изгодна оферта“. Предвид изискването на чл. 69а, ал. 3 от 

ЗОП настоящото съобщение съдържа резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели за оценка, както следва: 

 

1. Показател - „Техническо предложение” („ОТ”) 

 

Оценката по показател „Техническо предложение” на всяко едно от предложенията се 

изчислява по следната формула:  

 

        TN 

ОТ = -------------- x 60 

        TNmax 
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където: 

ТN – оценката формирана като сбор от поставените точки по отделните подпоказатели 

от показател „Техническо предложение“ от членовете на комисията за оценяваната 

оферта. 

TNmax – най-високата получена оценка по показател „Техническо предложение“, 

формирана като сбор от поставените точки от членовете на комисията по отделните 

подпоказатели. 

 

Техническото предложение съдържа следните задължителни компоненти 

(ПОДПОКАЗАТЕЛИ) и се оценява както следва (максимален брой точки – 30 т.): 

 

Качество на изпълнение (ПОДПОКАЗАТЕЛИ) 

І. Обяснителна записка От 1 до  10 т 

ІІ. Организация на работата   От 1 до  10 т  

ІІІ. Мерки за превенция и управление на потенциални рискове От 1 до  10 т 
 

 

Оценката на техническите оферти е както следва: 

 

Таблица за оценка по показател 

„Техническото предложение (ОT)”  

 

Участник 

Сбор от поставените 

точки по отделните 

подпоказатели от 

оценителната комисия 

Оценка  
/ОТ/ 

 

ДЗЗД „Улично осветление Русе“ 
11 22 

Консорциум „ТНТ Ефект“ 
30 60 

 

 

2. Показател – „Срок за изпълнение” (ОС) 

  

Оценката по показател „Срок за изпълнение” на всяко едно от предложенията се 

изчислява по следната формула:  

 

ОС = Сmin/Сn х 5 

където: 

Сmin – най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката сред всички 

допуснати до оценка оферти 

Сn – срокът за изпълнение на поръчката, предложен в оценяваната оферта  

 

Оценката по показателя „Срок на изпълнение“ е както следва: 

 

Таблица за оценка по показател 

„Срок за изпълнение (ОС)”  

 



Участник 

Предложен срок за 

изпълнение на 

поръчката 

Оценка  
/ОС/ 

 

ДЗЗД „Улично осветление Русе“ 
75 5 

Консорциум „ТНТ Ефект“ 
75 5 

 

 

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на Община Русе в 

раздел профил на купувача. 

Дата: 21.11.2014 г.                                 

 

гр. Русе 

Дата: 11.05.2016 г. 

 

 

С уважение, 

…………/п/………………/заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД/ 

 

инж. Никола Кибритев – директор дирекция „ЕР“ 

/Председател на назначена със Заповед № РД-01-1182/20.04.2016 г. на Кмета на 

Община Русе комисия/ 

 


