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Изх.№ ДЛ005806/21.08.2015г. 
 
 

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 прилагане на опростени правила, с предмет: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
СИГУРНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТ НА УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ НА Р. 
ЧЕРНА, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН“ , осъществявана в съответствие с Постановление № 
340 от 27 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/ трансфери от резерва по 
чл. 1 , ал. 2, раздел II , т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 
г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване 
на последиците от бедствия, която обществена поръчка е открита с решение № 6 от 
11.05.2015 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 00092-2015-0006 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.08.2015 г. /двадесет и седми август 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 са обективирани в протоколите от 
работата на комисията, както следва: 
 
 I. След проверка на формалната допустимост на предложенията на участниците и 
съответствието на представените документи в Плик № 2 с изискванията на възложителя 
комисията не предложи за отстраняване никой от участниците в процедурата. 

 
 II. След разглеждане на представените обосновки на предложения гаранционен срок 
за изградения мост и срок за изпълнение на поръчката комисията прецени посочените в тях 
обстоятелства за необективни и предложи за отстраняване следният участник: 
1. „МОСТРЕМОНТ 97“ 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: 
1. От участника „МОСТРЕМОНТ 97“ ООД - за предложените както следва: 
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�  Обосновка на гаранционен срок на изпълнение на мост на ул.“ Братан Шукеров“ на 
р.“Черна“, кв.Устово, гр.Смолян от 240 /словом двеста и четиридесет/ месеца, 
като същата не беше приета; 

� Обосновка на предложения срок за изпълнение на обществената поръчка от 86 
/осемдесет и шест/ календарни дни, като същата не беше приета; 

2. От участника „КРИС-МТ“ ООД - за предложения както следва: 
�  Обосновка на предложения срок за изпълнение на обществената поръчка от 85 

/осемдесет и пет/ календарни дни, като същата беше приета, 
комисията оцени допуснатите оферти на участниците „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД и 
„КРИС-МТ“ ООД по показателите Гаранционен срок на изградения мост (О2), Срок за 
изпълнение на поръчката (О3) и Организация и изпълнение на строителните работи 
(О4) съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна оценка на 
офертите, както следва: 
 

 
 

Оценяван участник 
 

Оценка по показател  
 

Гаранционен срок на 
изградения мост (О2) 

 
Срок за изпълнение 
на поръчката (О3) 

Организация и 
изпълнение на 
строителните 
работи (О4) 

 
 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД  

 

6 
Точки 

 

 

5.67  
точки 

 

10  
точки 

 
 

„КРИС-МТ“ ООД  

 

10  
точки 

 

10  
точки 

 

30  
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: 
инж. Васка Георгиева Караджова 

положен подпис 
/………………..................../ 

Членове: 
Симеон Атанасов Велинов  

положен подпис 
/………………..................../ 

Ружка Петрова Илчева  
положен подпис 

/………………..................../ 
 

 


