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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 9 

гр. Смолян, 30.10.2020 г. 
 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка отразените резултати и мотиви в 

протокол от дата 29.10.2020 г. на комисията назначена Заповед № 208/29.10.2020 г. на 

Директора на ТП ДГС „Смолян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилa оферта 

въз основа на сключено рамково споразумение №114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, 

авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално 

държавно предприятие" (ЮЦДП) за сключване на договор с предмет: „Изготвяне на 

инвестиционен проект за 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. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАСТОЯЩАТА 

ПРОЦЕДУРА: 

На първо място: ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"ДЗЗД с адрес: гр. София, бул. „България” № 51, 

вх.А, ет.4, ап.6, представлявано от г-н Стефан Соколов в качеството му на Представляващ 

обединението, с предложена цена за следните проектантски услуги, както следва: 

Част Геодезия 1700 лв./км., обща цена – 16,0 км. х 1700 лв./км. = 27 200,00 лв.; 

Част Пътна 2400 лв./км., обща цена – 16,0 км. х 2 400 лв./км. = 38 400,00 лв.; 

Част Хидроложки и хидравлични изследвания (по приложена Обосновка) 3700 лв./бр.; 

Част Отводняване 500 лв./ км. обща цена – 16,0 км. х 500 лв./км. = 8 000,00 лв.; 

Част Конструктивна 4000 лв./бр., обща цена – 11,0 бр. х 4000 лв./бр. х 0,5 = 22 000 лв.; 

(0,5 – коефициент за прилагане на типово решение) 

Част План за безопасност и здраве – 300,00 лв./бр.; 

Част План за управление на строителните отпадъци – 150,00 лв./бр. 

Част Пожарна безопасност – 100,00 лв./бр.; 

Обща стойност за изготвяне на проекта е: 99 850,00 лв. /деветдесет и девет хиляди 

осемстотин и петдесет лева/, без ДДС. 

II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА с 

предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ГАП „Тешел – 

Мугла” – втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян”, ТП 

„ДГС Триград” и ТП „ДЛС Извора”: 

Класираният на първо място участник ОБЕДИНЕНИЕ „ГП"ДЗЗД с адрес: гр. София, 

бул. „България" № 51, вх.А, ет.4, ап.6, представлявано от г-н Стефан Соколов в 

качеството му на Представляващ обединението. 
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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 - http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4954., ведно с 

протокола на комисията. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………(п).………. 

инж. Станко Делиянчев: 

Директор на ТП ДГС „Смолян” 

 

* Наличен е положен подпис като същият е заличен на основание чл.59, ал.1 от ЗЗЛД. 


