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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 /16.09.2015 г., гр. Смолян 

На основание т. 1.1 на раздел VІ – „Прекратяване на процедурата. Сключване на договор за 

обществената поръчка.“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

офертата - Приложение № 3 към публична покана с изх. № 7 от 27.08.2015 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 извършване на 

строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на 

канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма 

„Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 12.11.2014г.“, 

публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1265 – профил на купувача и на Портала за 

обществените поръчки под уникален код ID 9045296 

 

I. П Р Е К Р А Т Я В А М 

процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на глава 

осма „а“ от ЗОП с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на 

строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на 

канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма 

„Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 12.11.2014г.“, в частта 

на  Обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор при 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. 

Мотиви: 

Видно от изготвения регистър на постъпилите оферти в посочения в публичната 

покана срок, а именно до 08.09.2015 г., 17,00 часа не е подадена нито една оферта за, 

Обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор при 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,  с оглед на което е налице хипотезата на т. 1.1 на раздел 

VІ – „Прекратяване на процедурата. Сключване на договор за обществената поръчка.“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата - Приложение № 3 към 

публична покана № 7 от 27.08.2015 г. публикувана под уникален код ID 9045296 на портала 

за обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки, съгласно която 
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Възложителят прекратява производството за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 

решение, когато не е подадена нито една оферта. 

 

ІІ. О Т К Р И В А М 

процедура по провеждане на преговори с избран изпълнител, като при провеждане на 

преговорите да се вземат предвид прогнозната стойност, техническите спецификации и 

проекта на договор, приложени към публична покана № 7 от 27.08.2015 г. публикувана под 

уникален код ID 9045296 на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществени 

поръчки  

 

Мотиви: 

 Налице е хипотезата на чл. 101д, ал. 2 от ЗОП, съгласно която - Когато не е подадена 

нито една оферта, възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след 

провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е 

обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата, и от техническите спецификации и 

проекта на договор, приложени към поканата. 

 

 

/положен подпис и печат/  

инж. МАРИАНА ЦЕКОВА     

Заместник-кмет в Община Смолян    

Оправомощена със Заповед №1937/14.09.2015г.     

на Кмета на Община Смолян   

                           

 

 

 

 

 

 

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. 

 


