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Изх. № ДЛ005945 / 01.08.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ
по чл.69а, ал.3 от ЗОП (отм.)
Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава
V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет:
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК
СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН, която обществена поръчка е открита с
решение № 12 от 08.04.2016 г. на кмета на община Смолян, изменено с решение за промяна
№ 21 от 11.05.2016 г. на кмета на община Смолян, вписани заедно с одобреното обявление в
Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален
идентификационен номер 00092-2016-0006.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че на 04.08.2016 г. /четвърти август две хиляди и
шестнадесета година/ от 09:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на
административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще
бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на
участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Резултатите от разглеждане и оценка на офертите са обективирани в протоколите от
работата на комисията, както следва:
I. След разглеждане на представената обосновка на предложените гаранционен срок на
изпълнената канализация и гаранционен срок на изпълнения водопровод, комисията прецени
посочените в нея обстоятелства за необективни и предложи за отстраняване участника
„АГРОМАХ“ ЕООД.
II. След установяване на формалната допустимост на предложенията на участниците и
съответствието на представените документи в Плик 1 и Плик 2 с изискванията на възложителя
и бяха изискани обосновки от двама участници /от „АГРОМАХ“ ЕООД за предложените: Гаранционен срок на изпълнената канализация в размер на: 192 /словом сто деветдесет и
два/ месецa.; - Гаранционен срок на изпълнения водопровод в размер на: 192 /словом сто
деветдесет и два/ месецa и - Срок за изпълнение на поръчката в размер на 31 / словом
тридесет и един / календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за
започване на строителството, като същата беше приета в частта за предложения срок за
изпълнение на поръчката и не беше приета в частта за предложените гаранционен срок на
изпълнената канализация и
гаранционен срок на изпълнения водопровод; и от
„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД за предложените: - Гаранционен срок на изпълнената

канализация в размер на: 216 /словом двеста и шестнадесет/ месецa.; - Гаранционен срок на
изпълнения водопровод в размер на: 216 /словом двеста и шестнадесет/ месецa и - Срок за
изпълнение на поръчката в размер на 48 / словом четиридесет и осем/ календарни дни,
считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството, като
същата беше приета в частта за предложения срок за изпълнение на поръчката, гаранционен
срок на изпълнената канализация и гаранционен срок на изпълнения водопровод/ комисията
оцени допуснатите оферти на участниците „КРАСИН“ ООД, „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД,
„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД и „ИСА 2000“ ЕООД по показателите Гаранционен срок на
изпълнената канализация (О2), Гаранционен срок на изпълнения водопровод (О3), Срок за
изпълнение на поръчката (О4) и Техническо предложение за изпълнение (О5), съгласно
утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите, както
следва:

Оценяван участник

Гаранционен
срок на
изпълнената
канализация
(О2)

Оценка по показател
Гаранционен
Срок за
срок на
изпълнение на
изпълнения
поръчката
водопровод
(О4)
(О3)

„КРАСИН“ ООД

3,56
точки

3,56
точки

5,22
точки

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД

4,44
точки

4,44
точки

5,16
точки

„ИНФРАСТРОЙГРУП“
ООД

8
точки

8
точки

10
точки

„ИСА 2000“ ЕООД

6,07
точки

6,07
точки

8,42
точки

Техническо
предложение
за изпълнение
(О5)
49
точки
1
точка
49
точки
49
точки

Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват
участниците 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 община Смолян.
Членове на комисията:
инж. Васка Караджова

Милена Хаджиева

Розета Буйкова
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