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Изх. № ДЛ004941/28.06.2016г. 

 

 

 

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 - чрез открита процедура, с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”,  която обществена поръчка е открита с 

решение № 13 от 11.04.2016 г. на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с 

него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 

под уникален идентификационен номер 00092-2016-0007. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 01.07.2016 г. /първи юли 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: 

 

 След установяване на формалната допустимост на предложенията на участниците и 

съответствието на представените документи в Плик 1 и Плик 2 с изискванията на 

възложителя, комисията оцени допуснатите оферти на участниците „ТРЕЙС ГРУП 

ХОЛД“АД, „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“АД, ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“ и „ИСА 2000“ ЕООД по 

показателите Организация и изпълнение на опитен участък (О2) и Управление на риска 

(О3), съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексна оценка на 

офертите, както следва: 

 

Оценяван участник 

 

Организация и изпълнение 

на опитен участък (О2) 

Управление на риска (О3) 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“АД 30 точки 10 точки 

„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“АД 30 точки 10 точки 

ДЗЗД „СМОЛЯН Е.К.“ 50 точки 20 точки 

„ИСА 2000“ ЕООД 50 точки 20 точки 
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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: 

 

 

положен подпис 

инж. В. Караджова 

 

 

положен подпис 

Р. Илчева 

 

 

положен подпис 

М. Хаджиева 

 

 

положен подпис 

инж. Н. Манджуков 

 

 

положен подпис 

Р. Буйкова 

 

 

 


