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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 783/25.09.2020 г. 
 

За класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка 
 

на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП, представения и утвърден от мен Протокол от 
16.07.2020 год., на комисия, назначена с моя Заповед № 781/25.09.2020 год., за разглеждане 
и оценка на постъпилата допълнителна оферта за участие в процедура по договаряне без 
предварително обявление по реда на ЗОП, за възлагане изпълнението на обществена 
поръчка с предмет: „Основен ремонт на ГАП „м. Момин мост – м. Тъмраш 
развалините” в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тракия ”, ЕТАП 1: от км 0+000 до 
км 7+494,00 и от км 7+850 до – до края – км 12+204.00, въз основа на изпратена покана за 
допълване на оферта към сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: 
„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на 
„Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП)”  

   
З А П О В Я Д В А М: 

 
I. ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Основен ремонт 

на ГАП „м. Момин мост – м. Тъмраш развалините” в териториалния обхват на ТП „ ДЛС 
Тракия ”, ЕТАП 1: от км 0+000 до км 7+494,00 и от км 7+850 до – до края – км 12+204.00, 
ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 
„България” № 51, вх. А, ет. 4, ап. 6, БУЛСТАТ 177217245, с предложена обща стойност за 
изпълнение на поръчката в размер на 3 070805,98 лева (три милиона и седемдесет хиляди 
осемстотин и пет лева и деветдесет и осем стотинки) без ДДС.      

  
II. РАЗПОРЕЖДАМ решението да бъде изпратено на заинтересованите лица, на 

всички участници в процедурата и да бъде публикувано в електронната преписка на 
поръчката в профила на купувача, ведно с протокола от работата на комисията, назначена за 
провеждане на процедурата. Електронен адрес на преписката за процедурата в профила на 
купувача:  
 
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4900 
 

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 и следващи от ЗОП 
пред Комисията за защита на конкуренцията, адрес: ПК 1000, гр. София, бул. „Витоша” № 
18; e-mail: cpcadmin@cpc.bg; интернет адрес: http://cpc.bg. Жалбата се подава в 10-дневен 
срок от получаване на решението, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б.”а” от ЗОП.  
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (п)(печат) 
ИНЖ. ОГНЯН ХРИСТОВ 
Директор на ТП „ ДЛС Тракия“ 
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(п) - Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „ в” от Регламент (ЕС) 2016/679 


