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СЪОБЩЕНИЕ 

Относно:Обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт, рехабилитация и 
реконструкция на улици на територията на община Девин по три обособени в 
позиции, както следва:  

ОП1: „Ремонт и реконструкция на улици в гр. Девин, квартал „Въртлек“;  
Подобект 1: ”Ремонт и реконструкция на ул.Руен” от о.т. 1935 до о.т.1941”, 

ул. Гимназиална от о.т. 136 до о.т.125А”,  ул. „Ястребино” от о.т. 1532 до края на 
застрояването 

Подобект 2:  Ремонт и реконструкция на улици в  кв. Въртлек /О.Т. 1949- 
О.Т.124- О.Т.1526 - О.Т.1537- О.Т.1535- О.Т.1530 - О.Т.1950-О.Т.125- О.Т. 1536- 
О.Т.1242 /, гр.Девин 

ОП2: „Основен ремонт и реконструкция на улица в с. Лясково, община 
Девин“; 

ОП3: „Рехабилитация и реконструкция на  улици в гр.Девин 
 Подобект 1: „Рехабилитация и реконструкция на  ул. "Хан Аспарух" /ОТ 358 - 

ОТ627/ от км  0+000  до км  0+147.47, гр.Девин”; 
Подобект 2: Рехабилитация и реконструкция на ул. "Тинтява" /ОТ 358 - 

ОТ627/ от км  0+000  до км  0+149.29” 

 
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със 
заповед  № РД-09-480/24.10.2018 г.  ще отвори плик „Предлагани ценови 
параметри” за обособена позиция № 1, № 2 и № 3 на участника „ИСА 2000” ЕООД на 
07.12.2018 г. в 10:00 часа. В Заседателната зала на Общинска администрация – гр. 
Девин, гр. Девин, ул.”Дружба”  № 1, ет.3. 
 
На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите 
участниците или упълномощени техни представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване. 

 
Оценки на техническото предложение: 
Обособена позиция № 1 
П1- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)- 50 т. 
 
Обособена позиция № 2 
П1- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)- 50 т. 
 
 
Обособена позиция № 3 
П1- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)- 50 т. 
 
Председател на комисията …………/п/… заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД 
/инж. Антоанета Гаджакова - началник отдел „УТИОС”/ 


