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М И Н И С Т Е Р С Т В О НА Е Н Е Р Г Е Т И К А Т А 

ДО 

„Бул Строй Контрол Инженеринг / БСК Инженеринг" АД 

„Дикрил Консулт" ЕООД 

„Контрол Инженеринг" АД 

„Софин вест" ЕООД 

„Свеко Енергопроект" АД 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

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

уведомяваме, че на 16.07.2015 г., четвъртък, в 11:00 часа в сградата на 

Министерството на енергетиката - ул. „Триадица" № 8, зала Пресцентър, ще се 

извърши отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на 

изискванията на възложителя, и оповестяването на предлаганите цени за изпълнение 

на поръчката на участниците в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на 

консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията 

за строеж „Изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия", открита с 

Решение № Е-91-00-1 / 13.05.2015 г. на главния секретар на Министерството на 

енергетиката. 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради представяне на оферти, които не 

отговарят на предварително обявените условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие и в обявлението за обществената поръчка, участниците 

„Софинвест" ЕООД и „Свеко Енергопроект" АД са предложени за отстраняване. 

На основание чл. 70, ал. 2 и ал. 3, предл. второ от ЗОП, участникът „Бул Строй 

Контрол Инженеринг / БСК Инженеринг" АД е предложен за отстраняване поради 

неприемане на представена от него писмената обосновка за начина на образуване на 

предложения от участника срок за оценка на съответствието на Инвестиционния проект 

за строежа (фаза - Технически проект). 

Оценките на офертите на допуснатите участници по всички други показатели, 

различни от цената, а именно Техническия показател П1 „Срок за оценка на 
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съответствието на Инвестионния проект на строежа (фаза Технически проект)", 

изчислен съгласно утвърдената методиката за оценка по формулата 

Cmin- най-краткият предложен срок за оценка на съответствието на Инвестионния 

проект на строежа (фаза Технически проект) 

Ссьотв• - срокът за оценка на съответствието на Инвестионния проект на строежа 

(фаза Технически проект), предложен от съответния участник, 

са както следва: 

1. „Контрол Инженеринг" АД - 35 точки; 

2. „Дикрил Консулт" ЕООД - 31.5 точки; 

При отварянето на плик № 3 с предлаганата цена имат право да присъстват 

допуснатите участници 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 министерството. 

С уважение, 

Председател на комисия, 
Съгласно заповед № Е-РД-16-257 / 09.06.2015 г. на 
Гпавния секретар на Министерството на енергетиката 
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n i = (Cmi„/C I •СЪОТВ" )*35 

където: 
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