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Изх. № СП – 6357  

21.11.2014 година 
 
 
ДО 

„ГЕОТАЙМ” ЕООД, град Русе, 

Адрес за кореспонденция: град Русе, улица Петко Д. Петков № 9а. 

„Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД, град София, 

Адрес за кореспонденция: град София 1000, булевард Витоша № 39. 

„ШАРКОВА” ЕООД, град София. 

Адрес за кореспонденция: град София 1407, улица Бигла № 22, ет.3, ап.8. 

„ПОПОЛУС” ЕООД, град Русе. 

Адрес за кореспонденция: град Русе, ж.к. Изток, улица Рени № 2, блок Ела, вх.6, ет.7, ап.27. 

„ГЕО-ЧОНОВ” ООД, град Русе, 

Адрес за кореспонденция: град Русе 7000, улица Никола Палаузов № 8. 
 

 
ОТНОСНО  
Уведомление за резултатите от оценяване на оферти за 
възлагане на обществена поръчка за «УСЛУГА – изработване на 
два инвестиционни проекта за реконструкция и рехабилитация на 
участъци от общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – 
Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/“ 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 С настоящото Ви уведомявам за резултатите от оценяването на офертите, подадени за  
възлагане на обществена поръчка за «УСЛУГА – изработване на два инвестиционни проекта за 
реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ 
– Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/“, като Ви изпращам утвърдените от мен протоколи и 
приложенията им, изготвени от комисията, назначена за разглеждане и оценка на офертите.  
 На основание посочените резултати, каня класираното на първо място лице – „ГЕОТАЙМ” 
ЕООД, град Русе, да сключим договор за възлагане на обществената поръчка, за което следва да 
се явите в 7 – дневен срок от получаване на настоящото уведомително писмо, в град Сливо поле, 
площад Демокрация № 1. 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА, Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИТЕ: 

1. Валидно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ – за удостоверяване липсата на обстоятелствата 

по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП – оригинал, нотариално заверен препис или заверено от Вас копие. 

2. ДЕКЛАРАЦИИ за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП - оригинал. 

 

 Приложение: 

1. Протокол от 11.11.2014 година на назначената от възложителя комисия. 

2. Таблица за представените документи от лицата, подали оферти. 

3. Сравнителна таблица на ценовите предложения с приложение № 1 и приложение № 2 към 

нея. 

4. Протокол от 20.11.2014 година на назначената от възложителя комисия. 

 

 

С уважение, 

 

ГЕОРГИ ГОЛЕМАНСКИ (п) 
Кмет на Община Сливо поле 


