


2 

Христо Веселинов 
Чомаков 

Специалист строителен техник при ОБА Твърдица 

Милена Стоилова 
Димитрова 

финансов контрольор при ОБА Твърдица 

ПОДАДЕНИ ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА ОТ СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:

№ 
Участник подал
офертата

Вх. №
Дата на
получаван
е

Час на
получ
аване

Адрес за кореспонденция, тел.,

факс, електронен адрес посочени
върху плика с офертата

1. 
„Стройко” ООД, гр. 

Велико Търново 
ОП - 19 18.09.2019 9:26 

гр.Велико Търново, ул.”Ниш”№7, 

ет.3, тел.062/623924, 

info@stroiko.net 

2. 
„АРК - БИЛДИНГ“ 

ООД, гр. Ямбол 
ОП - 21 18.09.2019 15:26 

гр.Ямбол, ул.”Железничарска” 

№12, тел.046/661209, 

ark_building@abv.bg 

3. 
„СМАРТ БИЛД 

ДИГИТАЛ“ ЕООД, гр. 

София 
ОП - 27 25.09.2019 9:33 

гр.София, бул.”Тодор 

Каблешков”№53, ет.0, офис1, 

тел.0887022040, 

office@smartbuildbg.com 

4. 
“ГЕО-МАР 03” ЕООД, 

гр. София 
ОП - 28 25.09.2019 9:36 

гр.София, ж.к Люлин-8, вх.В, офис 
1, тел.02/8278119, 

geomar03@gmail.com 

5. “Раев Строй” ЕООД, 

гр. Сливен 
ОП - 29 25.09.2019 9:39 

гр.Сливен, ул.”Сливница”№22, 

тел.0886692418, raev_stroi@abv.bg 

6. “НЕШСТРОЙ” ЕООД, 

гр. Казанлък 
ОП - 30 25.09.2019 14:00 

гр.Казанлък, ул.”Ивайло”№5, 

тел.0896741795, neshstroi@abv.bg 

7. “Строителна компания 
Загора” ЕАД, гр. 

Стара Загора 
ОП - 31 25.09.2019 14:55 

гр.Стара Загора, 
кв.”Индустриален”, тел.042/631011, 

office@skzagora.com 

I ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМИСИЯТА ПО
РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА ТЯХНОТО
СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

I.1 ЗА „СТРОЙКО” ООД:

I.1.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 
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ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

 

I.2 ЗА „АРК - БИЛДИНГ“ ООД: 

I.2.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

 

I.3 ЗА „СМАРТ БИЛД ДИГИТАЛ“ ЕООД: 

I.3.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

 

I.4 ЗА “ГЕО-МАР 03” ЕООД: 

т.1 Ценовото предложение съответства с предварително обявените условия, 
тъй като: 

т.1.1 Участникът е предложил СТОЙНОСТ за обща цена за изпълнение на 
обществената поръчка е: 870559,63 лв. без ДДС, която е по-малка от 
прогнозната такава от 872 782,19лв. Без ДДС. 

т.1.2 Участникът е предложил СТОЙНОСТ за Обща цена, без включени 

непредвидени разходи за СМР е:  829 104,41 лв. без ДДС, която е по-

малка от прогнозната такава от 831 221,13лв. Без ДДС. 

т.1.3 Участникът е предложил СТОЙНОСТ за Непредвидени разходи е: 
41 455,22 без ДДС, която е по-малка от прогнозната такава от 41 

561,06лв. Без ДДС. 

т.2 При така описаните по-горе констатации следва, че офертата в частност 
ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания участник отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката поставени от Възложителя, 
които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от ЗОП при което 
следва, че ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ се допуска за проверка на 
обстоятелствата по чл.72, ал.1 от ЗОП. 

 



 

4 

 

I.5 ЗА “РАЕВ СТРОЙ” ЕООД: 

I.5.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

 

I.6 ЗА “НЕШСТРОЙ” ЕООД: 

I.6.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

 

I.7 ЗА “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД: 

I.7.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

 

II ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕРКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.72, АЛ.1 ОТ 

ЗОП: 

 

II.1 ЗА „СТРОЙКО” ООД: 

II.1.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 
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II.2 ЗА „АРК - БИЛДИНГ“ ООД: 

II.2.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

 

II.3 ЗА „СМАРТ БИЛД ДИГИТАЛ“ ЕООД: 

II.3.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

 

II.4 ЗА “ГЕО-МАР 03” ЕООД: 

т.1 Тъй като по настоящата разглеждана обособена позиция има допуснат само 

един участник, следва, че проверката за наличие на Необичайно 
благоприятна оферта по смисъла на чл.72, ал.1 от ЗОП е неприложимо. 

 

II.5 ЗА “РАЕВ СТРОЙ” ЕООД: 

II.5.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

 

II.6 ЗА “НЕШСТРОЙ” ЕООД: 

II.6.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 
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на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

II.7 ЗА “СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД:

II.7.1 Офертата в частност ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на разглеждания 
участник не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 
поставени от Възложителя, които са задължителни в изпълнение на чл.101, ал.5 от 
ЗОП при което следва, че участникът е ПРЕДСТАВИЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ 

ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се отстранява от 
обществената поръчка и Техническото предложение на участника не се оценява и 

на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, Ценово предложение на участника не се 
отваря. 

III ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА
КОМИСИЯТА ПО ОЦЕНКА НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

III.1 ЗА “ГЕО-МАР 03” ЕООД:

т.1 За  П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) се получават 50 ТОЧКИ, които 
се изчислява по формула и показатели Цп = (Цmin / Цi) х 50 и е с 
максимална стойност от 50 ТОЧКИ, които се получават по както следва: 

т.1.1 П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп), като => П2 - (Цп) = (Цmin / 

Цi) х 50 => П2 - (Цп) = (829 104,41/ 829 104,41) x50 => П2 - (Цп) = 

(1)x50 => П2 - (Цп) = 50 

1) Цmin е най-ниската предложена обща цена от всички участници,

без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС
съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници = 829

104,41лв. без ДДС.

2) Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи
за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на
съответния участник = 829 104,41лв. без ДДС.

IV ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА
КОМИСИЯТА ПО ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА:

IV.1 ЗА “ГЕО-МАР 03” ЕООД:

т.1 За  КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“ се получават 100 ТОЧКИ, който се 
получават по следната формула и показатели: 

т.1.1 (КО) = Тп + Цп => КО = 50 + 50 => КО = 100 

1) П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката – (Тп) =

50 ТОЧКИ

2) П2 -  Ценово предложение  (Цп) = 50 ТОЧКИ






