
                   ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

                               “ИВАН ХАДЖИЕНОВ” 

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

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

 

РЕШЕНИЕ от 27.09.2021 г. 

 

На основание чл. 108, т.1, чл. 109 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и като приемам 

констатациите и изводите, отразени в подписаният от членовете на комисията и 

представен ми за утвърждаване окончателен доклад на комисията, назначена с моя 

Заповед № 938 /02.09.2021 г., за 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- 
 

КЛАСИРАМ 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 

 

 ОПРЕДЕЛЯМ за 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,  класирания на І-во място 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 при условията, 

съдържащи се в подадената от участника оферта, 

който следва да представи изискуемите за сключване на договор документи по чл. 112, ал. 

1 от ЗОП.   

 

    

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..............................  

/Мариана Демирева/ 

Директор на ПГ „Иван Хаджиенов“ 
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