
 

ДО 
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг, съгласно договорните 
условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден 
проект на агломерация Смолян“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 
„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция 
и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия 
на ФИДИК – жълта книга” Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, 
строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски 
събирателен колектор” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”, с 
уникален номер в РОП на АОП: 00295-2019-0004 
 
 
относно: Писмо изх. № ИС-601/448 на КЗК за образувано по реда на чл. 200, ал. 1 от ЗОП 
производство по преписка № КЗК-448/28.05.2019г.   
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 203, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във 
връзка с получено по електронна поща на 31.05.2019г. в 10,30 часа писмо с изх. № ИС-601/448 
от Комисията за защита на конкуренцията за образувано производство по преписка № КЗК-
448/28.05.2019г. по повод жалба с вх. № ВХР-878/08.05.2019г., подадена от „Крис-МТ“ ООД, 
гр. Смолян срещу Решение № РД-ЗА-174 от дата 09.04.2019г. на Управителя на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за откриване на „открита“ процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг, съгласно договорните условия 
на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на 
агломерация Смолян“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Инженеринг 
– проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане 
на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – 
жълта книга” Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и 
авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” 
съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”, публикувана в РОП с уникален 
номер: 00295-2019-0004, съдържаща искане за налагане на временна мярка „спиране на 
процедурата“, Ви уведомяваме за следното: 

1. Всички действия по провеждане на открита процедура с предмет: „Инженеринг, 
съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: 
„Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по две обособени позиции:“, открита 
с Решение № РД-ЗА-174 от дата 09.04.2019г. и с уникален номер в РОП: 00295-2019-0004,  се 
спират, считано от 01.06.2019г.  

Съгласно чл. 203, ал. 3 от ЗОП спирането трае до: 

- влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 
- влизане в сила на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. 

 2. Информация за производство по обжалване ще бъде изпратена в Регистъра на 
обществени поръчки, съгласно чл. 15, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки. 



 3. Действията по провеждане на горепосочената открита процедура ще бъдат 
възобновени при  настъпване на някое от обстоятелствата по т. 1 от настоящото съобщение, за 
което ще бъде публикувано съобщение на Профила на купувача на Възложителя. 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
инж. Мариян Николов - /П/ /П/  
Управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 
заличено обстоятелство по чл. 5, б. „в“ от Регламент ЕС 2016/679 


