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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект 
„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, 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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
към покана с изх. № 16 от 27.06.2014 г. относно 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, включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих  ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; 
Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация 
на улица „Спартак“, гр. Смолян и изграждане на прилежаща междублокова спортна 
площадка; Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър 
Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо 
войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка” по проект 
„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част” по 
Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”. 

 

 
 

 

 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

 

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. 
Класирането на допуснатите оферти се извършва самостоятелно в низходящ ред въз 

основа посочения критерий за оценка, като най-ниска е цената на участника, предложил най-
малка обща крайна стойност  без  ДДС за изпълнение предмета на поръчката. 

В случай, че цените за изпълнение в две или повече оферти са равни, комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 

 
 
 
 
 


