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Изх. № ДЛ 002668/20.03.2017г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
по чл.57, ал.3 от ППЗОП  

 

 

Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по 

реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ 

ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, 

открита с решение № 1 от 16.02.2017 г. на кмета на община Смолян, което заедно с 

одобреното с него обявление за обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените 

поръчки с уникален идентификационен номер 00092-2017-0001. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 23.03.2017 г. /двадесет и трети март две хиляди и 

седемнадесета 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 ценовите предложения, 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: 

След като разгледа офертите и провери за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия, комисията предложи за отстраняване следните участници - „Хайтек“ООД и 

„Топливо“АД, като техните ценови предложения няма да бъдат отваряни. 

Комисията оцени допуснатата оферта на участника „Визьор“ООД по показателите - Срок за 

изпълнение на заявена доставка (О2) и Управление на риска (О3), съгласно утвърдената от 

възложителя методика за определяне на комплексна оценка на офертите, както следва: 

 

Оценяван участник 

 

Срок за изпълнение на 

заявена доставка (О2) 

Управление на риска (О3) 

 

„Визьор“ООД 

 

20 точки 

 

20 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. 

Комисия в състав: 

положен подпис 

…………………………. 

Милена Хаджиева 

положен подпис 

…………………………. 

Мария Каварджикова 

положен подпис 

…………………………. 

Васил Василев 
 

Забележка: Положените подписи и печат в настоящия протокол са заличени на основание чл. 42, ал.5 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД).  
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