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РЕШЕНИЕ
№9
гр. Смолян, 08.10.2021 г.
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка отразените резултати и мотиви в
протокол от дата 07.10.2021 г. на комисията назначена Заповед № 165/07.10.2021 г. на
Директора на ТП ДГС „Смолян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилa оферта
въз основа на сключено рамково споразумение № 18-Д-0035/28.03.2018 г. с предмет:
„Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на
инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите
актове по прилагането му в процеса на строителство на нови трайни горски пътища и
транспортна техническа инфраструктура, основен ремонт на съществуващи горски пътища и
изграждане на съоръжения, вкл. изграждане/основен ремонт на др. по смисъла на чл. 3, ал.1,
т.1, б.“б“ от ЗОП в съответствие с нуждите на Южноцентрално държавно предприятие” за
сключване на договор с предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на
извършване на основен ремонт на ГАП „Тешел – Мугла” втора степен, находящ се в
териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДЛС Извора”.
Р Е Ш И Х:
I. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА с
предмет: „Осъществяване на строителен надзор в процеса на извършване на основен
ремонт на ГАП „Тешел – Мугла” втора степен, находящ се в териториалния обхват на
ТП „ДГС Смолян”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДЛС Извора” участникът Обединение
„ПЪТ-БУЛ-СТРОЙ”, с адрес: с адрес: гр. София бул. „Цар Борис III-ти" № 257,
представлявано от инж. Валентин Зарев в качеството му на Представляващ обединението, с
предложена цена за изпълнение на поръчката е в размер на 374 755.99 лв. /триста
седемдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и пет лева и деветдесет и девет
стотинки/, без вкл. ДДС.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита от
конкуренцията по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП, в 10-дневен срок от получаването му.
На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на
участника и да се публикува в профила на купувача - https://ucdpsmolian.com/bg/1633070203.html, ведно с протокола на комисията.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………(п).……….
инж. Васил Палагачев:
Директор на ТП „ДГС Смолян”
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС)
2016/679)

