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З  А  П  О  В  Е  Д 
 

№ 262/ 10.04.2020г.,  гр.Тервел. 

 

 

 

 

   инж.Иван Желязков – Директор на Професионална гимназия по техника 

и облекло“Дочо Михайлов“, гр.Тервел“ ,  като извърших проверка на връчения ми на 

10.04.2020г протокол от Комисия назначена със Заповед 260/07.04.2020 г. на Възложителя за 

разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка чрез обява за обществена поръчка 

на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП  информация за която е публикувана в профила на 

купувача и регистрирана в Регистъра за обществени поръчки при АОП под № ID 9097602 

/24.03.2020 г. с предмет: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ФАСАДНА ДОГРАМА И 

ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПГТО „ДОЧО МИХАЙЛОВ“, ГР. ТЕРВЕЛ“,  

 

 

   

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  

 

 
 Протокол за дейност на комисия назначена със Заповед № 260/07.04.2020 г.  на 

Възложителя, изготвен на 10.04.2020г. за разглеждане и оценка на оферти по обществена 

поръчка чрез обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП информация за 

която е публикувана в профила на купувача и  регистрирана в Регистъра за обществени 

поръчки при АОП под № ID 9097602 /24.03.2020г. с предмет: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА 

ФАСАДНА ДОГРАМА И ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПГТО „ДОЧО 

МИХАЙЛОВ“, ГР. ТЕРВЕЛ“,  с който са Класирани оферти както следва: 

 

 

Оферта  с с вх. № 148 от 06.04.2020г., 13:30ч. „ЕР БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

ЕИК 202605092, адрес за кореспонденция  гр. Аксаково обл. Варна ул. „Хаджи 

Димитър“  № 3,  представлявано от Сияна Узунова с комплексна оценка – 85.38 точки, 

 На основание чл.97,ал.4 от ППЗОП протоколът да се публикува в профила на 

купувача ПГТО „Дочо Михайлов“ Тервел и едновременно да се изпрати до участника в 

процедурата. 

 Да се покани класирания на първо място кандидат и на основание чл.194, ал.1от 

ЗОП в 30 дневен срок да се сключи договор с определения изпълнител. 

 От определения с настоящата заповед Изпълнител да се изискат документи 

удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 5 и 7 от ЗОП. 

 Да се сключи договор за обществена поръчка с предмет: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ 

НА ФАСАДНА ДОГРАМА И ФАСАДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПГТО „ДОЧО 

МИХАЙЛОВ“, ГР. ТЕРВЕЛ“,  с изпълнител: „„ЕР БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,  

Представлявано от Сияна Узунова с комплексна оценка – 85.38 точки, в 30 дневен срок от 

датата на настоящата заповед след представяне на документи удостоверяващи липсата на 

обстоятелства по чл.54,ал.1, т.1 – 5 и 7 от ЗОП и доказателства за внесена гаранция за добро 
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изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, по сметка на възложителя 

ВG 85 UNCR 9661 3300 1491 01. 

 

 Препис от настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица на участника за 

сведение и изпълнение. 

 

 На основание чл.196, ал.2, т.1 от ЗОП, решението на възложителя за избор на 

изпълнител в процедурата по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява на стойност по чл.20, ал.3 по ЗОП не подлежи на обжалване. 

 

 

 

 

        Директор:  /  П / 

         /инж.Иван Желязков/ 

 

  


