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Изх. № ДЛ007707 / 07.10.2016г. 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
по чл.69а, ал.3 от ЗОП (отм.) 

 

 

ОТНОСНО: Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава 

V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура с прилагане на опростени правила, с предмет: „Избор 

на изпълнители за изпълнение на проект на община Смолян № 290, одобрено искане за 

финансиране по правилата на НДЕФ, по обособени позиции, както следва: Обособена 

позиция 1: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност 

в ЦДГ №10 "Детелина" в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“; Обособена 

позиция 2: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност 

в ОДЗ №11 "Митко Палаузов" в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“, която 

обществена поръчка е открита с решение № 18 от 14.04.2016 г. на кмета на община Смолян, 

измено с решение за промяна № 20 от 28.04.2016 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 00092-2016-0011. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 12.10.2016 г. /дванадесети октомври две хиляди и 

шестнадесета година/ от 13:00 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 на офертите по обособени позиции са обективирани в 

протоколите от работата на комисията, както следва: 

 

 

 

Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в ЦДГ №10 "Детелина" в гр.Смолян, община Смолян, област Смолян“: 

 

 

 I. След проверка на формалната допустимост на предложението на участниците и 

съответствието на представените документи в № 1 и Плик № 2 с изискванията на възложителя 

комисията допусна до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ само участника „НСК 

СОФИЯ“ ЕООД. 
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 II. След проверка на формалната допустимост на предложенията на участниците и 

съответствието на представените документи в Плик № 2 с изискванията на възложителя 

комисията предложи за отстраняване участникa „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД. 

 

 

 

Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в ОДЗ №11 "Митко Палаузов" в гр.Смолян, община Смолян, област 

Смолян“: 

 

 

 I. След проверка на формалната допустимост на предложението на участниците и 

съответствието на представените документи в № 1 и Плик № 2 с изискванията на възложителя 

комисията допусна до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ само участниците 

„СЕТАТЕХ“ ЕООД и „МЕАЦА“ ЕООД. 

 

 II. След проверка на формалната допустимост на предложенията на участниците и 

съответствието на представените документи в Плик № 2 с изискванията на възложителя 

комисията предложи за отстраняване участниците ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, 

„МУЛТИТЕРМ“ ООД, „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД и „Д И К“ ООД. 

 

 

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: 

 

Любомир Равелов 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

инж. Васка Караджова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

инж. Диана Калайджиева 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и 

Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. 
 


