
 
 
 
 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ 
 
 Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждана процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на общ устройствен план на община 
Костенец" по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на общ 
устройствен план на община Костенец и Обособена позиция 2: Екологична 
оценка и оценка на съвместимостта на общия устройствен план на община 
Костенец съгласно закона за опазване на околната среда и Закона за 
биологичното разнообразие, открита с Решение №РД-04-574/07.10.2014 г., на 
Кмета на Община Костенец, назначената комисия за провеждането й със Заповед  
№РД-04-628 от 07.11.2014 г. на Кмета на Община Костенец, ще има заседание по 
ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ на 29.01.2015 г. 
от 09.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Костенец, гр.Костенец, 
ул.”Иван Вазов” №2,  етаж ІV.  

Резултати от оценяване на офертите на допуснатите участници по 
техническите показатели за оценка: 

1. „АРЕКСИМ – МАПТАЙМ – УРБИКА” ДЗЗД – по Обособена 
позиция №1 Изготвяне на общ устройствен план на община Костенец  

 - По показател ТП1 - „Подход и методология за изпълнение  на поръчката“  
– 40 точки 

 - По показател ТП2 - "Предложен от участника времеви график за 
изпълнение на поръчката" - 20 точки 

 - По показател ТП3 - "Предложена от участника организация и 
разпределение на задачите" - 10 точки 
 Обща оценка на „Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката” – ТП – 70 точки 

2. „ЕКО КОСТЕНЕЦ” ДЗЗД  – по Обособена позиция №2 Екологична 
оценка и оценка на съвместимостта на общия устройствен план на община 
Костенец съгласно закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното 
разнообразие 

 - По показател ТП1 - „Подход и методология за изпълнение  на поръчката“  
– 40 точки 

 - По показател ТП2 - "Предложен от участника времеви график за 
изпълнение на поръчката" - 1 точка 

 - По показател ТП3 - "Предложена от участника организация и 
разпределение на задачите" - 10 точки 
 Обща оценка на „Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката” – ТП – 51 точки 
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