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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 РАБОТАТА НА
КОМИСИЯТА ПО ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.57, АЛ.2 ОТ
ППЗОП:

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 ОТГОВАРЯ НА 
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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 Изследване за наличие на надграждащо условие №1 – „За всяка задача са 
посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и 

факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са 
дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, 

механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни 

задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно спецификата на 
задачата, като са формулирани конкретно предложени технически подходи за 
изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на 
изпълнението“. Изследването и Констатациите се извършват при спазване на 
следното: (Комисията разглежда настоящото надграждащо условие за наличие 
и/или липса на отразените в него елементи, които го обуславят/формират и 

отразяват, надграждането на техническото предложение). В случая следва, че 
Комисията няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, 
номерация, текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето 
техническо предложение, а е съответното изискване и/или елемент 
обуславящ/формиращ надграждащото условие изискван от Възложителя, тъй като 
това води до промяна на офертата на участника и още повече, че Възложителя е 
поставил, съответните изисквания от надграждащи условия и техните формиращи 

ги елементи, към участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е 
съответното надграждащо условие и формиращ ги елемент, а не комисията да ги 

посочва и възприема, като такива, ако това не е извършено от съответния 
участник в неговото техническо предложение. В този случай комисията проверява 
наличието на съответните елементи/изисквания, които формират надграждащото 
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условие в разработеното от Участника Техническо Предложение при което, се 
констатира следното: 

т.1.1 Участникът в своето техническо предложение е разработил и записал следното: За 
всяка задача е посочил ключови моменти при изпълнението, както и свързаните с 
тях изходни данни и факторите за неравномерното и качествено изпълнение на 
поръчката, също така за всяка една задача са дефинирани необходимите ресурси 

за тяхното изпълнение (Материали, Механизация и Оборудване, човешки ресурс). 
За ключовите експерти са посочени конкретни задължения на отговорности 

съобразно спецификата на задачата и предложения подход за изпълнение. 

т.1.2 В т. Надграждащо направление 1, участникът е направил дефиниция на 
ключовите моменти, изходните данни и факторите. Формулирани са технически 

подходи за изпълнение,  резултиращи еднозначно в постигнато по- добро 
качество на изпълнението. 

т.1.3 В „Таблица 2“ от настоящото изложение, участникът е представил таблица със 
разпределение на задачите по ресурси – човешки, технически, материални. За 
всяка задача участникът е посочил ключов момент, изходни данни и фактори, 

експертен персонал, задачи и отговорности, брой работници, звено, материални 

ресурси, технически ресурси. 

т.1.4 При така констатираното следва, че участникът е разработил съответните 
елементи обуславящи/формиращи настоящото надграждащо условие на 
техническото предложение. 

т.2 Изследване за наличие на надграждащо условие №2 – „Предложени са мерки за 
контрол с цел осигуряване на нивото на качеството на изпълнение. Всяка една от 
мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и 

обхват на мярката; описание на конкретните действия, които ще се извършат при 

нейното прилагане и изпълнение, описание на експертите, които са ангажирани с 
изпълнение на тези дейности; описание на отделните техни задължения, свързани 

с дейностите по конкретната мярка и посочване на това кой експерт кои от 
дейностите ще изпълнява, експертът, който ще извършва контрол върху 
изпълнението на тези дейности по мярката, както и взаимовръзката между него и 

контролираните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството 

по изпълнение на поръчката;  както и описание на очакваното въздействие и 

резултат на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло“. 

Изследването и Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда настоящото надграждащо условие за наличие и/или липса 
на отразените в него елементи, които го обуславят/формират и отразяват, 
надграждането на техническото предложение). В случая следва, че Комисията 
няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент обуславящ/формиращ 

надграждащото условие изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна 
на офертата на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания от надграждащи условия и техните формиращи ги елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответното надграждащо 

условие и формиращ ги елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като 
такива, ако това не е извършено от съответния участник в неговото техническо 

предложение. В този случай комисията проверява наличието на съответните 
елементи/изисквания, които формират надграждащото условие в разработеното от 
Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.2.1 Участникът в своето техническо предложение е разработил и записал следното: 

Разработена е вътрешна организация, която обхваща последователност изразена с 
етапи и съдържа конкретни мерки, действия и задължения на отговорните 
експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на 
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поръчката в обем, който освен, че гарантира качеството, навременно изпълнение в 
съответствие с изискванията на приложимите към изпълнението на поръчката 
норми, стандарти и практики, обосновава повишаване на ефективността при 

изпълнението на поръчката. 

т.2.2 В т. Надграждащо направление 2 учасникът е посочил, че разполага с въведена 
Система за управление на качеството  ISO 9001:2008, система за околна среда ISO 

14001:2004  и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Посочил е 
предимствата, които осигуряват наличието на упоменатите стандарти. В 

изложението си участникът е посочил, че ще разработи  План за управление на 
качеството на обекта. Представени са основните аспекти на плана за управление 
на качеството. Описани са документите по управление на качеството. Участникът 
е описал входящият контрол, контрол по време на изпълнение на работите, 
контрол от Възложителя, контролни тестове. Описана е подробно структура за 
управление на качеството на проекта. Участникът е направил подробно описание 
на управление на документите, управление на записите, отговорност на 
ръководството, ангажимент на ръководството. 

т.2.3 В отделна точка „2.1 Контрол на качеството на влаганите материали“, участникът 
е описал начинът по осъществяване на контрол на влаганите в обекта материали. 

т.2.4 В отделна точка 2.2 „Контрол по качеството на СМР“, участникът е описал 
подробно начинът за осъществяване на контрол на изпълнението на СМР. 

т.2.5 В т.3. „Изпълнение в съответствие с изискванията на приложимите към 

изпълнението на поръчката норми, стандарти и практики, обосноваващи 

повишаване на ефективността при изпълнението на поръчката“ участникът е 
посочил приложимото законодателство, европейски и български стандарти, като е 
обосновал как ще се повиши качеството на изпълнение на поръчката. 

т.2.6 Участникът е описал подробно мерки за спазване на нормативните изисквания. 

т.2.7 Представени са конкретни мерки и действия от страна на експертния персонал по 

отношение спазване на нормативните изисквания.  

т.2.8 Участникът е определил отговорни лица, определени да задълженията и 

отговорностите на ангажирания персонал. 

т.2.9 Участникът е описал мерки за контрол по спазване на нормативните изисквания и 

стандарти. 

т.2.10 При така констатираното следва, че участникът е разработил съответните 
елементи обуславящи/формиращи настоящото надграждащо условие на 
техническото предложение. 

т.3 Изследване за наличие на надграждащо условие №3 – „Предложени са 
допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи социални характеристики, а именно намаляване 
на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 
възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да 
са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е 
необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. За всяка мярка участникът следва да дефинира мотиви за 
приложението ѝ, съгласно спецификата на обекта. За всяка мярка участникът 
следва да посочи отговорен експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ“. 

Изследването и Констатациите се извършват при спазване на следното: 

(Комисията разглежда настоящото надграждащо условие за наличие и/или липса 
на отразените в него елементи, които го обуславят/формират и отразяват, 
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надграждането на техническото предложение). В случая следва, че Комисията 
няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент обуславящ/формиращ 

надграждащото условие изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна 
на офертата на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания от надграждащи условия и техните формиращи ги елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответното надграждащо 

условие и формиращ ги елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като 
такива, ако това не е извършено от съответния участник в неговото техническо 

предложение. В този случай комисията проверява наличието на съответните 
елементи/изисквания, които формират надграждащото условие в разработеното от 
Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.3.1 Участникът в своето техническо предложение е разработил и записал следното: 

базови мерки, касаещи социални характеристики, относно намаляване на 
негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, като 
допълнително са дефинирани мерки от 2бр.. Дефинираните мерки отчитат 
спецификата на възлаганите работи и са насочени към конкретната обществена 
поръчка. Всяка от дефинираните мерки обхващат едновременно А).Предложение 
относно обхвата и предмета на мярката; и Б) . Текущо прилагане на мярката и 

предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението 

и. 

т.3.2 От направеното изложение по т. Надграждащо направление 3 е видно, че 
участникът е описал две допълнителни мерки, а именно: 

т.3.3 „Мерки за предотвратяване на злополуки и инциденти по време на СМР“.  

т.3.4 За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението й. 

т.3.5 2. „Ограничаване на шума в резултат на строителните дейности“ 

т.3.6 За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението й. 

т.3.7 При така констатираното следва, че участникът е разработил съответните 
елементи обуславящи/формиращи настоящото надграждащо условие на 
техническото предложение. 

т.4 Изследване за наличие на надграждащо условие №4 – „Предложени са 
допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като 
минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. 
Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на 
възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да 
са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР 

без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е 
необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението ѝ. За всяка мярка участникът следва да дефинира мотиви за 
приложението ѝ, съгласно спецификата на обекта. За всяка мярка участникът 
следва да посочи отговорен експерт и очакван резултат от изпълнението ѝ“. 

Изследването и Констатациите се извършват при спазване на следното: 
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(Комисията разглежда настоящото надграждащо условие за наличие и/или липса 
на отразените в него елементи, които го обуславят/формират и отразяват, 
надграждането на техническото предложение). В случая следва, че Комисията 
няма право да възприема, посочва и тълкува, съответно наименование, номерация, 
текст и т.н., че не е това което е записал и посочил участника в своето техническо 
предложение, а е съответното изискване и/или елемент обуславящ/формиращ 

надграждащото условие изискван от Възложителя, тъй като това води до промяна 
на офертата на участника и още повече, че Възложителя е поставил, съответните 
изисквания от надграждащи условия и техните формиращи ги елементи, към 

участниците, те да ги разработят и посочат, кое за тях е съответното надграждащо 

условие и формиращ ги елемент, а не комисията да ги посочва и възприема, като 
такива, ако това не е извършено от съответния участник в неговото техническо 

предложение. В този случай комисията проверява наличието на съответните 
елементи/изисквания, които формират надграждащото условие в разработеното от 
Участника Техническо Предложение при което, се констатира следното: 

т.4.1 Участникът в своето техническо предложение е разработил и записал следното: 

базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес 
върху околната среда, като допълнително са дефинирани мерки от 2бр. 

Дефинираните мерки отчитат спецификата на възлаганите работи и са насочени 

към конкретната обществена поръчка. Всяка от дефинираните мерки обхващат 
едновременно А).Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б) . 

Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 
на отклонение от изпълнението и. 

т.4.2 От направеното изложение по т. Надграждащо направление 4 е видно, че освен 

базовите мерки, участникът е посочил две допълнителни мерки, касаещи 

екологични характеристики, именно: 

т.4.3 1.„Минимизиране на вредното въздействие върху животинският свят в обхвата на 
обекта и около него“.  

т.4.4 За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението й. 

т.4.5 2. Минимизиране на вредното въздействие върху растителният свят в района на 
обекта 

т.4.6 За предложената мярка, участникът е направил разработка по отношение на  А). 

Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на 
мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 
изпълнението й. 

т.4.7 При така констатираното следва, че участникът е разработил съответните 
елементи обуславящи/формиращи настоящото надграждащо условие на 
техническото предложение. 

т.5 На база горе отразеното следва, че настоящо разглеждания участник по показател 
П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (Тп) се получават 50 ТОЧКИ, като 
следва: П1 = 30т + 5т + 5т + 5т + 5т, като: 

т.5.1 Минимални 30 ТОЧКИ  

т.5.2 Наличие на Надграждащо условие №1 – 5 ТОЧКИ 

т.5.3 Наличие на Надграждащо условие №2 – 5 ТОЧКИ 

т.5.4 Наличие на Надграждащо условие №3 – 5 ТОЧКИ 

т.5.5 Наличие на Надграждащо условие №4 – 5 ТОЧКИ 
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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 РЕШЕНИЕ: 

НА ОСНОВАНИЕ ОПИСАНАТА ПО-ГОРЕ ПРОВЕРКА, ОТРАЗЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

И  НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ, СЕ СЪСТАВИ НАСТОЯЩИЯТ ПРОТОКОЛ, НА 

БАЗА НА КОЙТО, КОМИСИЯТА ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

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. 

 

II.2 ЗА „АРК - БИЛДИНГ“ ООД: 
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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 Допуска се до отваряне Ценовото предложение на основание чл.57, ал.1 от
ППЗОП със следните показатели: 

т.1.1 П1 „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (Тп) = 50 ТОЧКИ, като следва: П1 = 30т + 

5т + 5т + 5т + 5т, като: 

1) Минимални 30 ТОЧКИ

2) Наличие на Надграждащо условие №1 – 5 ТОЧКИ

3) Наличие на Надграждащо условие №2 – 5 ТОЧКИ

4) Наличие на Надграждащо условие №3 – 5 ТОЧКИ

5) Наличие на Надграждащо условие №4 – 5 ТОЧКИ.

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 






