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ПРОТОКОЛ № 1 

 

от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на постъпилите 

предложения в избор на изпълнител на поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – 

чрез публична покана с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ГЛАВНА 

ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ СМОЛЯН ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОЙТО ВКЛЮЧВА -  ЕТАП I 

ПЪТЕН ТУНЕЛ НА ПЪТ II 86 ОТ КМ 97+079 ДО КМ 97+500, ВКЛ ПРЕДПОРТАЛНИ 

ПРОСТРАНСТВА, ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ДР.; 

ЕТАП II РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+910 ДО КМ 1+900; ЕТАП 

III НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ II 86 ОТ КМ 96+560 ДО КМ 97+079; ЕТАП IV НОВО 

СТРОИТЕЛСТВО НА ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+910 И В УЧАСТЪКА ОТ 

КМ 1+900 ДО КМ 2+284, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ ПЪТ II-

86 И ГПК.“ публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1611 профил на купувача и на Портала за обществените 

поръчки под уникален код ID 9053069 

Днес 28.04.2016 г., в 08.30 часа в зала № 343, находяща се на третия етаж в 

административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 

изпълнение на Заповед ОП-19/28.04.2016 г. на Кмета на Община Смолян, се събра комисия в 

състав: 

 Председател: 

инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИОС“ в община Смолян. 

Членове: 

1. Инж. Йордан Щонов - директор на дирекция „УТОС“ в община Смолян 

2. Виктор Монев – ст.юрисконсулт в дирекция „ПНО” в община Смолян  

На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като публичната 

покана е публикувана до влизането в сила на този закон. Приложими са процедурните правила 

на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., отм. 

ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

 Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 

– 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1611
apis://Base=NARH&DocCode=40377&ToPar=Art35_Al1_Pt2&Type=201/
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 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните  

К О Н С Т А Т А Ц И И: 

1.1 Регистрирани предложения – 6 бр., както следва: 

 

№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложениет

о 

1. 

 

 

„КОНСУЛТАНТСКА 

ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, 

гр. София 

 

ДЛ 003491 

 

27.04.2016 г. 

 

10:33 ч. 

 

2. 

 

„ПЪТИНВЕСТ–

ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. 

София  

 

ДЛ 003492 

 

27.04.2016 г. 

 

10:50 ч. 

 

3. 

 

„ТРАНСКОНСУЛТ – 

БГ“ООД, гр. София 

 

ДЛ 003493 

 

27.04.2016 г. 

 

10:50 ч. 

 

4. 

 

„ПЛАН ИНВЕСТ 

ПЛОВДИВ”ЕООД, 

гр.Пловдив 

 

 

ДЛ 003494 

 

27.04.2016 г. 

 

10:54 ч. 

 

5. 

 

„ПЛОВДИВ ИНВЕСТ”АД, 

гр.Пловдив 

 

ДЛ 003495 

 

27.04.2016 г. 

 

10:57 ч. 

 

6. 

 

„СТРОЛ – 1000“АД, гр. 

София 

 

ДЛ 003515 

 

27.04.2016 г. 

 

14:00 ч. 

 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана. 

3. Представените пликове са с ненарушена цялост.  

 4. При отваряне на офертите присъстваха следните представители на участниците в 

процедурата: - инж. Мария Палагачева - упълномощен представител на „ПЪТИНВЕСТ – 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД. Представители на средствата за масово осведомяване и други лица не 
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присъстваха. 

5. Председателят на комисията оповести предложените цени и предложи на 

присъстващия представител на участник да подпише техническите и ценовите предложения, 

което право беше упражнено само по отношение на ценовите предложения на останалите 

участници. 

След като установи редовността на постъпването на предложенията комисията 

пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в публичната 

покана и приложенията към нея – действие, представляващо допускане до участие в 

процедурата. 

6. Допустимостта на участниците беше преценена съобразно изискванията на  

Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и ЗОП. Наличието и 

редовността на представените от участниците документи и съответствието с минималните 

технически  и други изисквания за допустимост са както следва: 

6.1. В документите на участника „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА 

ГРУПА“ООД, гр. София не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор 

или с други критерии на възложителя. 

От участника „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, гр. София са 

представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III 

„Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната 

покана, и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални 

технически и други изисквания за допустимост, закрепени в т.2 и 3 на раздел II „Специфични 

изисквания към участниците” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.2. В документите на участника „ПЪТИНВЕСТ–ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София 

не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 

възложителя. 

От участника „ПЪТИНВЕСТ–ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София са представени 

всички изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите 

са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически и други 

изисквания за допустимост, закрепени в т.2 и 3 на раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, 

неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

 

6.3. В документите на участника „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ООД, гр. София не са 

налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 

възложителя. 

От участника „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ООД, гр. София са представени всички 

изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите 

са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически и други 

изисквания за допустимост, закрепени в т.2 и 3 на раздел II „Специфични изисквания към 
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участниците” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, 

неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.4. В документите на участника „ПЛАН ИНВЕСТ”ЕООД, гр.Пловдив не са 

налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 

възложителя. 

От участника „ПЛАН ИНВЕСТ”ЕООД, гр.Пловдив са представени всички 

изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите 

са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически и други 

изисквания за допустимост, закрепени в т.2 и 3 на раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, 

неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.5. В документите на участника „ПЛОВДИВ ИНВЕСТ”АД, гр.Пловдив не са 

налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 

възложителя. 

От участника „ПЛОВДИВ ИНВЕСТ”АД, гр.Пловдив са представени всички 

изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за 

подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 

офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите 

са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически и други 

изисквания за допустимост, закрепени в т.2 и 3 на раздел II „Специфични изисквания към 

участниците” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, 

неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.6. В документите на участника „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София не са налице 

липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя. 

От участника „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София са представени всички изискуеми от 

възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на 

офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 

неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите са редовни. 

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически и други изисквания за 

допустимост, закрепени в т.2 и 3 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

 

Въз основа на направените констатации и гореизложените мотиви комисията 

единодушно 

Р Е Ш И: 

Допуска до разглеждане на техническите и ценовите оферти в избор на изпълнител на 

поръчка за услуга по реда по реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана с предмет: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ 

И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ГЛАВНА ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ СМОЛЯН 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОЙТО ВКЛЮЧВА -  ЕТАП I ПЪТЕН ТУНЕЛ НА ПЪТ II 86 ОТ 

КМ 97+079 ДО КМ 97+500, ВКЛ ПРЕДПОРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА, ЕЛЕКТРО 

ЗАХРАНВАНЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ДР.; ЕТАП II РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
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ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+910 ДО КМ 1+900; ЕТАП III НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА 

ПЪТ II 86 ОТ КМ 96+560 ДО КМ 97+079; ЕТАП IV НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ГПК В 

УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+910 И В УЧАСТЪКА ОТ КМ 1+900 ДО КМ 2+284, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО И КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ ПЪТ II-86 И ГПК.“, следните 

участници: 

 

1. „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, гр. София 

2. „ПЪТИНВЕСТ–ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София  

3. „ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ООД, гр. София 

4. „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ”ЕООД, гр.Пловдив 

5. „ПЛОВДИВ ИНВЕСТ”АД, гр.Пловдив 

6. „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София 

 

 

7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите оферти на 

допуснатите участници, като бяха направени следните констатации: 

7.1.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, гр. София: 

Техническа оферта, изготвена съгласно образец № 2, съдържаща разработено от 

участника подробно описание на техническото предложение за изпълнението на поръчката 

както следва: 

-  Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 

- Дейности. 

- Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 

- Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката. 

- Човешки ресурси и отговорности. 

- Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 

 

7.1.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, гр. София: 

- Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

Цена за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата: - 21 930,00 /словом двадесет и една хиляди деветстотин и тридесет лева / лв. 

без ДДС. 

 

7.2.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА„ПЪТИНВЕСТ–ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София: 

Техническа оферта, изготвена съгласно образец № 2, съдържаща разработено от 

участника подробно описание на техническото предложение за изпълнението на поръчката 

както следва: 

-  Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 

- Дейности. 
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- Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 

- Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката. 

- Човешки ресурси и отговорности. 

- Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 

 

7.2.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„ПЪТИНВЕСТ–ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София: 

- Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

Цена за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата: - 39 500,00 /словом тридесет и девет хиляди и петстотин лева / лв. без ДДС. 

 

7.3.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ООД, гр. София: 

Техническа оферта, изготвена съгласно образец № 2, съдържаща разработено от 

участника подробно описание на техническото предложение за изпълнението на поръчката 

както следва: 

-  Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 

- Дейности. 

- Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 

- Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката. 

- Човешки ресурси и отговорности. 

- Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 

 

7.3.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„ТРАНСКОНСУЛТ – БГ“ООД, гр. София: 

- Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

Цена за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата: - 65 350,00 /словом шестдесет и пет хиляди триста и петдесет лева / лв. без 

ДДС. 

 

7.4.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ”ЕООД, гр.Пловдив: 

Техническа оферта, изготвена съгласно образец № 2, съдържаща разработено от 

участника подробно описание на техническото предложение за изпълнението на поръчката 

както следва: 

-  Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 

- Дейности. 

- Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 

- Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката. 

- Човешки ресурси и отговорности. 

- Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 
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7.4.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ПЛАН 

ИНВЕСТ ПЛОВДИВ”ЕООД, гр.Пловдив: 

- Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

Цена за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата: - 39 999,00 /словом тридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет 

лева / лв. без ДДС. 

 

7.5.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„ПЛОВДИВ ИНВЕСТ”АД, гр.Пловдив: 

Техническа оферта, изготвена съгласно образец № 2, съдържаща разработено от 

участника подробно описание на техническото предложение за изпълнението на поръчката 

както следва: 

-  Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 

- Дейности. 

- Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 

- Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката. 

- Човешки ресурси и отговорности. 

- Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 

 

7.5.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ПЛОВДИВ 

ИНВЕСТ”АД, гр.Пловдив: 

- Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

Цена за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата: - 44 400,00 /словом четиридесет и четири хиляди и четиристотин лева / лв. 

без ДДС. 

 

7.6.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„СТРОЛ – 1000“АД, гр. София: 

Техническа оферта, изготвена съгласно образец № 2, съдържаща разработено от 

участника подробно описание на техническото предложение за изпълнението на поръчката 

както следва: 

-  Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 

- Дейности. 

- Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 

- Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката. 

- Човешки ресурси и отговорности. 

- Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 

 

7.6.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „СТРОЛ – 

1000“АД, гр. София: 
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- Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

Цена за изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на 

процедурата: - 41 500,00 /словом четиридесет и една хиляди и петстотин лева / лв. без 

ДДС. 

След като разгледа техническите и ценовите оферти и извърши, съответните 

изчисления и анализи, комисията направи следните  

 

КОНСТАТАЦИИ: 

 
Ценовите и техническите предложения на допуснатите участници в процедурата са 

валидни и съобразени с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и 

приложенията към нея.  

 

8. След като установи формалната допустимост на предложенията на участниците преди да 

пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти, комисията пристъпи към 

проверка относно наличието на предложение на участник с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. Комисията направи 

следните: 

КОНСТАТАЦИИ: 

 
Офертата на участника „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, гр. София 

съдържа предложение за цена за изпълнение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложените в останалите оферти цени за изпълнение на поръчката. 

Офертата на никой от останалите участници не съдържа предложение с числово изражение, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. Въз основа на 

подадените оферти, извършените анализи, констатации и изчисления, комисията единодушно 

и без особено мнение на членове от комисията 

 

Р Е Ш И: 

 
І. На основание раздел V - РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ,  т. 8 от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата - 

Приложение № 3 към публичната покана за избор на изпълнител на обществена поръчка за 

услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ГЛАВНА ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ СМОЛЯН 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОЙТО ВКЛЮЧВА -  ЕТАП I ПЪТЕН ТУНЕЛ НА ПЪТ II 86 ОТ КМ 

97+079 ДО КМ 97+500, ВКЛ ПРЕДПОРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА, ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАНЕ, 

ОСВЕТЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ДР.; ЕТАП II РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГПК В УЧАСТЪКА ОТ 

КМ 0+910 ДО КМ 1+900; ЕТАП III НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ II 86 ОТ КМ 96+560 ДО 

КМ 97+079; ЕТАП IV НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ГПК В УЧАСТЪКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 

0+910 И В УЧАСТЪКА ОТ КМ 1+900 ДО КМ 2+284, ВКЛЮЧИТЕЛНО И КРЪГОВО 

КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ ПЪТ II-86 И ГПК.“ и във връзка с обстоятелството, че офертата на 

участника „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, гр. София съдържа 

предложение за цена за изпълнение на поръчката, което предложение при определения 

критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с повече от 20 на сто по-благоприятно 
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от средната стойност на предложените цени в останалите оферти  да изиска подробна писмена 

обосновка за начина на нейното образуване от участника  „КОНСУЛТАНТСКА 

ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ООД, гр. София  

 

ІІ. Определя срок за представяне на писмената обосновка -  3 /три/ работни дни от 

получаване на искането. 

 

 

 

Протоколът е изготвен на 13.05.2016 г. 

 

 

 

 

Председател:  положен подпис 

      / инж. Васка Караджова /    

 

 

 

Членове: 1. положен подпис      2. положен подпис 

     / Инж. Йордан Щонов /                                       / Виктор Монев /   

 

 

  

Протоколът на комисията е предаден на НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, кмет на Община 

Смолян,  на 07.06.2016 г.  в 16:00 часа. 

 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:   положен подпис и печат  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян   

 

 


