
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 
инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  Опазване, управление 

и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община Смолян, Договор № В4.11.01 от 
12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който проект се осъществява с финансовата 

подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Изх. № ДЛ007505/01.07.2015г. 

 

 

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

 

 

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от 

ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, чието изпълнение е разделено в 2 

/две/ обособени позции, както следва: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на строителни 

и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица; Обособена позиция 

№ 2 – Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и 

дъждовна канализация  по ул. П. Р. Славейков  от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи 

при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян, осъществявана в изпълнение на дейностите по 

проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с 

акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  

Опазване, управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община 

Смолян, Договор № В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, сключен между Министерството на икономиката, конкурентоспособността и 

корабоплаването на Р. Гърция и община Смолян, който проект се осъществява с финансовата 

подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 

2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 

която обществена поръчка е открита с решение № 1 от 16.01.2015 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 00092-2015-

0001 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 06.07.2015 г. /шести юли две хиляди и петнадесета 

година/ от 08:30 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 по обособени позиции са 

обективирани в протоколите от работата на комисията, както следва: 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА 
 

 

 I. 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 следните участници: 

1. „КАРИМПЕКС-1” ООД. 

2. „ИНФРА МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

3. „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД. 

4. ОБЕДИНЕНИЕ „МОГИЛИЦА”. 

5. „ГЕРТ ГРУП” ЕООД. 

6. „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД. 

7. ОБЕДИНЕНИЕ „АКВА МОГИЛИЦА”. 

8. „ДЖИ ПИ ГРУП” ООД. 

9. „ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. МОГИЛИЦА” ДЗЗД. 

10. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. 

11. ДЗЗД „ПРИМАСТРОЙ БС”. 

12. „КОНСОРЦИУМ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ” ДЗЗД. 

13. „ЗАЕЧКИ” ЕООД. 

14. ДЗЗД „МОГИЛИЦА 2015”. 

 

 II. След разглеждане на представените обосновки на предложени гаранционни срокове 

на изпълнената водоснабдителна мрежа комисията прецени посочените в тях обстоятелства за 

необективни и предложи за отстраняване следните участници: 

1. „ПСТ ГРУП” ЕАД. 

2. „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД. 

 

 III. След установяване на формалната допустимост на предложенията на участниците и 

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

бяха изискани обосновки от двама участници (от участника „ПСТ ГРУП” ЕАД - за 

предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа от 576 /словом 

петстотин седемдесет и шест/ месеца; и от участника „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД - 

за предложения гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна мрежа от 768 /словом 

седемстотин шестдесет и осем/ месеца) и същите не бяха приети комисията оцени 

допуснатите оферти на участниците „ПСГ” АД, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и 

„ДЮЛГЕР” ООД по показателите Гаранционен срок на изпълнената водоснабдителна 

мрежа (О2), Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) и Управление на 

риска (О4), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите, както следва: 
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Оценяван участник 

 

Оценка по показател  

Гаранционен срок на 

изпълнената 

водоснабдителна 

мрежа  

(О2) 

Техническо 

предложение за 

изпълнение на 

поръчката  

(О3) 

Управление  

на риска  

(О4) 

 

 

„ПСГ” АД 

 

 

10  
точки 

 

 

5  

точки 

 

10  

точки 

 

 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 

 

8.75  
точки 

 

 

10  

точки 

 

10  

точки 

 

 

„ДЮЛГЕР” ООД 

 

 

10  
точки 

 

 

60  

точки 

 

10  

точки 

 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 

ВОДОПРОВОД, БИТОВА И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ  ПО УЛ. П. Р. СЛАВЕЙКОВ 

 ОТ О.Т. 2061-20М ДО О.Т. 43+10М И ПОДХОДИ ПРИ О.Т. 2418+19М И О.Т. 2350, В ГР. 

СМОЛЯН 
 

 

 I. 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 следните участници: 

1. „ИСА 2000“ ЕООД. 

2. „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП” ЕООД. 

3. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД. 

 

II. 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 допуснатата оферта на участника „КРАСИН” ООД по показателите 

Гаранционни срокове на изпълнените водопровод и битова и дъждовна канализация (О2) 

/включващ подпоказателите Гаранционен срок на изпълнения водопровод (О2.1) и 

Гаранционен срок на изпълнената битова и дъждовна канализация (О2.2)/ Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката (О3) и Управление на риска (О4), съгласно 

утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка на офертите, както 

следва: 
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Оценяван участник 

 

Оценка по показател  

Гаранционни срокове на 

изпълнените водопровод и битова и 

дъждовна канализация  

(О2) 

 

 

Техническо 

предложение 

за изпълнение 

на поръчката  

(О3) 

 

 

Управление  

на риска  

(О4) Гаранционен 

срок на 

изпълнения 

водопровод 

(О2.1) 

Гаранционен 

срок на 

изпълнената 

битова и 

дъждовна 

канализация 

(О2.2) 

 

„КРАСИН” ООД 

 

 

5  

точки 

 

5  

точки 

 

20 

точки 

 

 

10  

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 и други лица при спазване на установения режим за достъп 

до сградата на община Смолян. 

 

Председател: 

Виктор Руменов Монев 

положен подпис 

/………………..................../ 

Членове: 

инж. Васка Георгиева Караджова  
положен подпис 

/………………..................../ 

инж. София Иванова Измирлиева  
положен подпис 

/………………..................../ 

инж. Георги Василев Сайванов  
положен подпис 

/………………..................../ 

инж. Лидия Борисова Петрова  
положен подпис 

/………………..................../ 

 


