
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  ТВЪРДИЦА, ОБЛАСТ  СЛИВЕН
8890 Твърдица, площад “Свобода”№1, тел.: 0454/42311, fax: 0454/44049, e-mail: oba_tv@abv. Bg 

ПРОТОКОЛ №5

Изготвен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП

(В НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ СЕ ОТРАЗЯВА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА
ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО
ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ, ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНОВА И КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ)

Настоящият протокол отразява работата на комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП за 
извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на
участниците за изпълнение на обществена поръчка с Предмет: „Осъществяване на
строителен надзор на обект  "Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит
Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 

открита с Решение № 28-00-127 от 04.09.2019г. на Кмета на Община Твърдица, 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00057-2019-

0007 

На 23.12.2019г., на основание и в изпълнение на Заповед № 470/25.09.2019г. на
Кмета на община Твърдица, в 13:00 часа, в административната сграда на Община 
Твърдица, находяща се в гр. Твърдица, пл. Свобода № 1, се състоя заседание на Комисията 
за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите на 
участниците по обществена поръчка, провеждана като ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за 
възлагане на УСЛУГА по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл.

176 от Закона за обществени поръчки - ЗОП попадаща в дефиницията на обект:

„предоставяне на услуги“, съгласно Чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП с Предмет: „Осъществяване
на строителен надзор на обект  "Ремонт на сградата на Средно училище "Неофит
Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

КОМИСИЯТА СЕ СЪБРА В СЪСТАВ:

КОМИСИЯ В
СЪСТАВ:

ИМЕ и ФАМИЛИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ -

КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Стелян Борисов 
Светиев 

главен специалист – Европейски Проекти и 

Програми при община Твърдица 

ЧЛЕНОВЕ:

Анна Василева 
Князова 

юрисконсулт при ОБА Твърдица 

Христо Веселинов 
Чомаков 

Специалист строителен техник при ОБА Твърдица 
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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. „АГЕНЦИЯ 

СТРОЙКОНТРОЛ - 

ВТ” ЕООД, гр. Велико 

Търново 

ОП - 20 18.09.2019 9:38 гр.Велико Търново, ул.”България” 

№2, ет.3, тел.062/604390, 

0885406201,                                      

e-mail: stroykontrol_vt@abv.bg 

2. „Ди Ви Консулт БГ” 

ООД, гр. Шумен 

ОП - 22 20.09.2019 11:15 гр.Шумен, ул.”Васил Левски” №29, 

тел.054/801791,                                      

e-mail: divi_consult@abv.bg 

3. „ПГМ 28 КОНСУЛТ” 

ООД, гр. Бургас 
ОП - 23 24.09.2019 9:35 гр.Бургас,б ул.”Шейново” №3, ет.5, 

офис 516, тел.0888578690,                                      

e-mail: pgm-28@abv.bg 

4. „ИСК Инженеринг“ 

ЕООД, гр. София 
ОП - 24 24.09.2019 14:45 гр.Монтана, ул.”Ал.Стамболийски” 

№23/партер/, тел.0888998682,                                      

e-mail: kamenovmk@gmail.com 

5. „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, гр. София 
ОП - 25 24.09.2019 14:49 гр.София, ж.к.”Младост 1” , бл.98А, 

вх.Б, ет.8, ап.39, тел.0886216560,                                      

e-mail: bgst@abv.bg 

6. “Лайф Енерджи”ООД, 

гр. София 
ОП - 26 24.09.2019 15:20 гр.София, кв.Банишора, ул.”Люти 

брод” №3, ет.1,           

тел.02/9813655, 0888454140,                                      

e-mail: multiplex@abv.bg 

 

I ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗУЛТАТИ ОТ 

КОМИСИЯТА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ЗА 

ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ 

УСЛОВИЯ: 

I.1 ЗА „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 

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 ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ПОРЪЧКАТА и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП. Участникът се 
отстранява от обществената поръчка и на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

I.2 ЗА „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ГР. ШУМЕН: 
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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 на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

I.3 ЗА „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, ГР. БУРГАС: 

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 на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

I.4 ЗА „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ: 

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: 15500,00 лв. без ДДС., която е по-

малка от прогнозната такава от 16 624,42. 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. 

 

I.5 ЗА „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ: 

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 на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

 

I.6 ЗА “ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”ООД, ГР. СОФИЯ: 

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 
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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 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 „АГЕНЦИЯ СТРОЙКОНТРОЛ - ВТ” ЕООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

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 на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

II.2 ЗА „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ГР. ШУМЕН:

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 на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

II.3 ЗА „ПГМ 28 КОНСУЛТ” ООД, ГР. БУРГАС:

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 на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, 

Ценово предложение на участника не се отваря. 

II.4 ЗА „ИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ:

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 „БГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ:






