
                   ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                               “ИВАН ХАДЖИЕНОВ” 

          гр. Казанлък ул.”Цар Борис I”, №2 тел.627-89, 

                       648-26, E-mail: pgihkk@abv.bg 

 

ДОКЛАД   

по  чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

 

На 27.09.2021 г. в 14:05 часа, в кабинета на ЗДУД, етаж 2 в сградата на ПГ „Иван 

Хаджиенов“ се проведе открито заседание на комисията за разглеждане и оценка на 

офертите, назначена със Заповед № 938/02.09.2021 г. на Директора на ПГ „Иван 

хаджиенов“, във връзка със Заповед № 938 /02.09.2021 год. за откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти за избор на 

изпълнител по чл. 20, ал.3, т.1 от ЗОП във връзка с процедура „Ремонт на покрив“ на 

обект „Корпус за практическо обучение“ в ПГ „Иван Хаджиенов“, Казанлък и 

публикувана информация в ЕОП с уникален номер 04042-2021-0001 

Комисията заседава в състав:  

Председател: инж. Любомир Костадинов - ЗДУД 

Членове:  инж. Евгения Иванова – учител по строителство 

Дияна Захариева – главен счетоводител 

Комисията провери присъстващите лица и констатира, че на заседанието присъстват 

всички членове на комисията и не присъстват представители на участниците.  

Председателят на комисията обяви подадените предложения на участниците, както 

следва:  
 

№ Участник  

1 АДВАНС СТРОЙ ЕООД  

2 ГЛАВ-Проектинвест София ЕООД  

3 БУРГОС СТРОЙ ЕООД  

4 ЕМТ Строй ЕООД  

5 СЕТАТЕХ ЕООД  

6 
ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА 
МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД 

 

7 СИТИ БИЛД СТУДИО ООД  

8 НИК СТРОЙ 2000 ЕООД  

9 ТОДИС ЕООД  

10 БГ СТРОЙ -Д ЕООД Офертата не е декриптирана от участника 

11 МЕРИ СИСТЕМ ЕООД Офертата не е декриптирана от участника 

12 ГК - ЛОМ ЕООД  

13 ПРОПАРКЕТ ЕООД  
 

След запознаване с регистъра на подадените оферти и наименованията на 

участниците, членовете на комисията попълниха и подписаха декларация по чл.103, 

ал.2 от ЗОП. Никой от тях не декларира наличие на обстоятелства за отвод, поради 

което комисията продължи работата си. 

Офертите на БГ СТРОЙ -Д ЕООД и МЕРИ СИСТЕМ ЕООД не са декриптирани до 12:00 

часа на 24.09.2021 г. поради което не се разглеждат от комисията. 

С извършване на действията приключи публичната част от заседанието на комисията. 
 



Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към оценка според  

показател – най ниска цена. 

Оценка на получените оферти е в по-долу приложената таблица. Комисията единодушно 

класира участниците в процедурата, както следва: 
 

№ Участник 
Ценово  
предложение 
(лв. без ДДС) 

1 ГЛАВ-Проектинвест София ЕООД 219276.53 

2 
ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" 

ЗЛАТОГРАД 
229550.00 

3 ГК - ЛОМ ЕООД 237695.00 

4 АДВАНС СТРОЙ ЕООД 239470.00 

5 ПРОПАРКЕТ ЕООД 242685.00 

6 БУРГОС СТРОЙ ЕООД 246546.00 

7 ЕМТ Строй ЕООД 249982.85 

8 СЕТАТЕХ ЕООД 252439.14 

9 СИТИ БИЛД СТУДИО ООД 259064.00 

10 ТОДИС ЕООД 265080.80 

11 НИК СТРОЙ 2000 ЕООД 268777.50 
 

            Комисията  

П Р Е Д Л А Г А 

на Възложителя да бъде избран за изпълнител участник “ГЛАВ-Проектинвест София" 

ЕООД, класиран на първо място с ценово предложение -  219 276,53 лева (двеста и 

деветнадесет хиляди двеста седемдесет и шест лева и 53 ст.) без вкл. ДДС и 263 131,84 

лева (двеста шестдесет и три хиляди сто тридесет и един лева и 84 ст.) с вкл. ДДС - и 

сключи с него договор за изпълнение на услуга с предмет: „Ремонт на покрив“ на обект 

„Корпус за практическо обучение“ в ПГ „Иван Хаджиенов“, Казанлък при условията, 

съдържащи се в подадената от участника оферта. 
 

Настоящият доклад е съставен на 27.09.2021 г. и заедно с цялата документация по 

процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение.  

Длъжностните лица, назначени със Заповед № 938/ 02.09.2021 год. на Директора на 

ПГ „Иван Хаджиенов” приключиха своята работа  в  15:20 часа на 27.09.2021 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Любомир Костадинов – (П), заличена информация на осн. чл. 2, ал. 

2, т. 5 от ЗЗЛД;  

ЧЛЕНОВЕ:   

3. инж. Евгения Иванова - (П), заличена информация на осн. чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД; 

4. Дияна Захариева - (П), заличена информация на осн. чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 

 

 

 

Приемам доклада, протоколите от работата на комисията и цялата документация на 

27.09.2021 г.  

   

Директор: ................................... 

на ПГ „Иван Хаджиенов“ 

/Мариана Демирева/ 
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