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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№   21 / 26.09.2018 г., гр. Смолян 
 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, ал.5 и ал.9, чл.107, т.2, буква „а“, чл.108, т.1 и чл.181, 

ал.6 и 8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с решение № 12 от 04.06.2018 г. 

за откриване на процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска 

стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание (с прогнозна стойност в 

размер на 530 000 лева без ДДС), с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА 

НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“, което решение е вписано заедно с 

обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 

поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0006 и е публикувано заедно с 

одобрените с него обявление за поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2345, и след като взех предвид 

действията на назначената комисия с мои Заповеди № № ОП-21 от 05.07.2018г. и ОП-30 от 

12.09.2018г., протоколирани, както следва: протокол № 1 от 05.07.2018 г., протокол № 2 от 

13.09.2018 г., протокол № 3 от 14.09.2018 г., протокол № 4 от 17.09.2018 г., протокол № 5 от 

20.09.2018 г. и протокол № 6 от 25.09.2018 г., изготвени и предадени ми с всички 

изискуемите документи към тях на 25.09.2018 г. и утвърдени от мен на 25.09.2018 г., всички 

публикувани на интернет сайта на община Смолян – профил на купувача: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2345, 

 

 

I.   О Б Я В Я В А М      

К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

 

на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на 

ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. 

СМОЛЯН“,  както следва: 
 

 

Класиране 
 

Участник 
Комплексна оценка 

/КО/ 

I място ДЗЗД „ВЕНИГАЗ-ДАНИ“ 91.14 точки 

II място ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ” 77.39 точки 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената комисия за разглеждане 

на офертите по отношение направения подбор, дадените от нея оценки и извършеното 

класиране съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, изложени в протоколите от 

работата на комисията. 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2345
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2345
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По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

класираните участници не e установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка: 

Всеки от класираните участници е представил надлежно изготвени Опис на 

представените документи и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и същите са редовни, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите 

мерки за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

         С представения Единен европейски документ за обществени поръчки всеки от 

класираните участници е удостоверил: - Съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, 

ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; - Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в 

процедурата и на обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; - Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и 

т.1 и 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на 

обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а” от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.8, ал.1, т.2 от Наредба № 1 от 

30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството - в Част ІV, раздел А, т.1 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) всеки от класираните участници е попълнил информация за 

вписването си в Централния професионален регистър на строителя, с което е удостоверил 

своята годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на строителя на 

интернет страницата на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/); Доказал 

е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи или 

стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и 

EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ 

строителство - в Част ІV, раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) всеки от класираните участници е попълнил информация за наличие на 

сертификати, удостоверяващи покриването на стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление, като точно се е позовал на съответните документи с 

http://register.ksb.bg/
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посочване за всеки сертификат на данни за вид, номер, валидност, обхват на сертификация, 

уеб адрес, орган или служба, издаващ сертификата, в съответствие с изискванията на 

възложителя. 

Офертите на класираните участници в останалите части на техническото предложение 

и ценовото предложение с приложенията към тях са валидни и съобразени с изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

На база на разглеждане на предложенията им по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената методика за оценка на 

офертите, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани 

в протоколите от работата на комисията, назначена с мои Заповеди № № ОП-21 от 

05.07.2018г. и ОП-30 от 12.09.2018г., към които препращам. 

 

Въз основа на гореизложеното 

 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 
 

 

За изпълнител в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на 

ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. 

СМОЛЯН“, класирания на първо място участник, както следва: 
 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

ДЗЗД „ВЕНИГАЗ-ДАНИ“ 91.14 точки 
 

като договорът за изпълнение да се сключи при съществените обективирани условия 

съгласно подадената оферта, описани в протоколите от работата на комисията, назначена с 

мои Заповеди № № ОП-21 от 05.07.2018г. и ОП-30 от 12.09.2018г., към които препращам. 

 

 

 III. О Т С Т Р А Н Я В А М   С Л Е Д Н И ТЕ    

У Ч А С Т Н И Ц И   О Т   У Ч А С Т И Е    
 

 

в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност 

по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“, както следва: 
 

1. „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП. 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е валидна и съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

При изследване на представените от участника подход и програма за изпълнение на 
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поръчката се установи наличието на обстоятелства, които не съответстват на изискванията 

на възложителя, като всяко от посочените обстоятелства обосновава наличието на 

самостоятелно основание за отстраняване от процедурата, а именно: 

 Декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно начина на 

изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за всички 

видове строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение: 

 Участникът предвижда Позиция 5 „Кофраж в основи“ да се изпълни от 5-ти до 

42-ри ден, позиция 11 „Доставка и полагане на бетон в основи“ – от 6-ти до 43-

ти ден и позиция 6 „Кофраж в тяло на стена“ - от 6-ти до 43-ти ден. 

Технологично неправилно е едновременно да се полага бетон в основи и да се 

изпълнява кофражът за тяло на стената, тъй като бетонът не може да набере 

минимална декофражна якост. 

 Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. 

шапка“ да се изпълни на 44-ти ден, а позиция 14 „Доставка и полагане на бетон 

В25 за шапка“ на 45-ти ден. Технологично неправилно и лишено от смисъл е по 

време на полагане на бетона за шапка кофражът за ст. бет. шапка да е вече 

развален. Правилната технологична последователност на строителните процеси 

предполага първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се 

положи бетонът за шапка и едва след това да се декофрира. 

 Участникът предвижда позиция 16 „Направа на ръчно реден камък зад стената“ 

да се изпълни от 38-ми до 47-ми ден, а позиция 21 „Обратен насип от скална 

маса - ъгъл на вътрешно триене 35о, g=2КN/м3 от наличен материал“ да се 

изпълни от 11-ти до 45-ти ден. Съгласно детайлите в проекта технологично 

правилно е първо да се изпълни ръчно реденият камък, а едва след това да се 

изпълни обратният насип. В настоящия случай предвижданията на участника не 

само не са съобразени с инвестиционния проект, но изобщо не предвиждат 

обратно засипване на ръчно редения камък. 

Извод: Декомпозирането на отделни действия/задачи в графика не отразява 

коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на 

строителните процеси за посочените видове строителни работи по 

Количествената сметка съгласно действащите технически норми и стандарти, 

правилна технология за изпълнение. 

Техническото предложение на участника не съответства на предварително 

обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални 

условия и изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за допускане на 

офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията 

на възложителя. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите (в това число Протокол № 4 от 17.09.2018 г.) от работата на 

комисията, назначена с мои Заповеди № № ОП-21 от 05.07.2018г. и ОП-30 от 12.09.2018г., 

към които препращам. 
 

2. „БАРИН АЛП“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП. 
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Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е валидна и съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

При изследване на представените от участника подход и програма за изпълнение на 

поръчката се установи наличието на обстоятелства, които не съответстват на изискванията 

на възложителя, като всяко от посочените обстоятелства обосновава наличието на 

самостоятелно основание за отстраняване от процедурата, а именно: 

 Декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно начина на 

изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за всички 

видове строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение: 

 Участникът предвижда позиция 15 „Полагане на хидроизолация посредством 

двукратна обмазване с горещ  битум два пласта“ да се изпълнява от 30-ти до 92-

ри ден, позиция 16 „Направа на ръчно реден камък зад стената“ - от 28-ми до 91-

ви ден, а позиция 17 „Направа на екран 15 см от трамбована глина“ - от 27-ми до 

90-ти ден, т.е. участникът предвижда дейностите по обмазване с горещ битум да 

се изпълняват след направата на ръчно реден камък зад стената и екрана от 

трамбована глина. Правилната технология на изпълнение предвижда направата 

на ръчно реден камък зад стената и екрана от трамбована глина да е последващо 

спрямо обмазването с горещ  битум. 

 Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. 

шапка“ да се изпълни в периода от 26-ти до 88-ми ден, а позиция 14 „Доставка и 

полагане на бетон В25 за шапка“ на от 28-ми до 90-ти ден. Технологично 

неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона за шапка 

кофражът за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната технологична 

последователност на строителните процеси предполага първо да се направи 

кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи бетонът за шапка и едва след 

това да се декофрира. 

Извод: Декомпозирането на отделни действия/задачи в графика не отразява 

коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на 

строителните процеси за посочените видове строителни работи по 

Количествената сметка съгласно действащите технически норми и стандарти, 

правилна технология за изпълнение. 

Техническото предложение на участника не съответства на предварително 

обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални 

условия и изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за допускане на 

офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията 

на възложителя. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите (в това число Протокол № 4 от 17.09.2018 г.) от работата на 

комисията, назначена с мои Заповеди № № ОП-21 от 05.07.2018г. и ОП-30 от 12.09.2018г., 

към които препращам. 
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3. „ИСА 2000“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП. 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е валидна и съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

При изследване на представените от участника подход и програма за изпълнение на 

поръчката се установи наличието на обстоятелства, които не съответстват на изискванията 

на възложителя, като всяко от посочените обстоятелства обосновава наличието на 

самостоятелно основание за отстраняване от процедурата, а именно: 

 Декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно начина на 

изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за всички 

видове строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение: 

 Участникът предвижда позиция 15 „Полагане на хидроизолация посредством 

двукратна обмазване с горещ битум два пласта“ да се изпълнява в периода от 

30.08.2018 г. до 05.09.2018 г., а позиция 12 „Доставка и полагане на бетон В25 

над основи“ – от 21.08.2018 г. до 05.09.2018 г., т.е. участникът предвижда 

едновременно изпълнение на бетон над основи и направата на хидроизолация 

посредством двукратна обмазване с горещ битум. Правилната технология на 

изпълнение предвижда за направата на хидроизолация посредством двукратна 

обмазване с горещ  битум бетонът над основи да е сух, гладък, обезпращен и да 

е набрал минимална декофражна якост, което е невъзможно да се постигне в 

същия ден с полагането му. 

 Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. 

шапка“ да се изпълни в периода от 11.09.2018 г. до 13.09.2018 г., а позиция 14 

„Доставка и полагане на бетон В25 за шапка“ - от 14.09.2018 г. до 18.09.2018 г.. 

Технологично неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона 

за шапка кофражът за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната 

технологична последователност на строителните процеси предполага първо да 

се направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи бетонът за шапка и 

едва след това да се декофрира. 

Извод: Декомпозирането на отделни действия/задачи в графика не отразява 

коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на 

строителните процеси за посочените видове строителни работи по 

Количествената сметка съгласно действащите технически норми и стандарти, 

правилна технология за изпълнение. 

Техническото предложение на участника не съответства на предварително 

обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални 

условия и изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за допускане на 

офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията 

на възложителя. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 
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процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите (в това число Протокол № 4 от 17.09.2018 г.) от работата на 

комисията, назначена с мои Заповеди № № ОП-21 от 05.07.2018г. и ОП-30 от 12.09.2018г., 

към които препращам. 
 

4. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 

Основание за отстраняване на участника от процедурата:  

чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП. 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на представената оферта и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия. 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е валидна и съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

При изследване на представените от участника подход и програма за изпълнение на 

поръчката се установи наличието на обстоятелства, които не съответстват на изискванията 

на възложителя, като всяко от посочените обстоятелства обосновава наличието на 

самостоятелно основание за отстраняване от процедурата, а именно: 

 Декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно начина на 

изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за всички 

видове строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение: 

 Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. 

шапка“ да се изпълни в периода от 20.10.2018 г. до 21.10.2018 г., а позиция 14 

„Доставка и полагане на бетон В25 за шапка“ да се изпълни на 22.10.2018 г.. 

Технологично неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона 

за шапка кофражът за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната 

технологична последователност на строителните процеси предполага първо да 

се направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи бетонът за шапка и 

едва след това да се декофрира. 

 Участникът предвижда позиция 12 „Доставка и полагане на бетон В25 над 

основи“ да се изпълни от 12.10.2018 г. до 19.10.2018 г., a позиция 21 „Обратен 

насип от скална маса – ъгъл на вътрешно триене 35о, g=2КN/м3 от наличен 

материал“ да се изпълни от 30.10.2018 г. до 02.11.2018 г. Съгласно детайлите в 

одобрения инвестиционен проект част от обратния насип следва да се изпълни 

преди полагането на бетона над основи, след което да се изпълни 

разтоварващата конзола, останалата част от ламелата, хидроизлоацията, екрана 

и ръчно редения камък, като едва след това се изпълнява останалата част от 

обратния насип. 

Извод: Декомпозирането на отделни действия/задачи в графика не отразява 

коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на 

строителните процеси за посочените видове строителни работи по 

Количествената сметка съгласно действащите технически норми и стандарти, 

правилна технология за изпълнение. 

Техническото предложение на участника не съответства на предварително 

обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални 

условия и изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност 

на офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за допускане на 

офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно изискванията 
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на възложителя. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за отстраняване на участника от 

процедурата, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно 

мотивирани в протоколите (в това число Протокол № 4 от 17.09.2018 г.) от работата на 

комисията, назначена с мои Заповеди № № ОП-21 от 05.07.2018г. и ОП-30 от 12.09.2018г., 

към които препращам. 

 

 

Решението да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува в 

профила на купувача съгласно изискванията на чл.43 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП. 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия 

за защита на конкуренцията1. 

 

* Забележка: Налице са положени от възложителя подписи и печат,  

заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 

 
 

.......................................................... 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян  

 

 

 

 

                                                 
1 Орган, отговарящ за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията  

гр. София, бул. Витоша № 18  

тел.: (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15  

www.cpc.bg, e-mail: cpcadmin@cpc.bg 


