
                                                                               
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

За дейността на комисия, назначена със Заповед №731/30.03.2020 год. на Кмета 

на Oбщина Джебел за провеждане на процедура по събиране на оферти, като част от 

процедура по провеждане на пазарни консултации, съгласно Покана на Кмета на 

Община Джебел за определяне на стойността на разхода за  изпълнение на отделни 

видове строителни и монтажни работи по проект: "Благоустрояване на общински 

парк в централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по 

плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 

20746.501.315/“ 

 

 

 
 
 

Днес, 30.03.2020г.  от 12,00 часа  в заседателната зала на Общински съвет – 

Джебел, находяща се на ул.“Еделвайс“ №19, ет.1,  град Джебел,  се събра комисия 

в състав: 
Председател: Гьокчен Фетхи Емин – гл. юрисконсулт 
Членове: 1. Мутлу Икбал Хашим  – началник отдел « ТСУ» 

    2.Гювен Наджи Сали – ст. специалист в отдел «ТСУ» 

 

 
в  изпълнение  на Заповед №731/30.03.2020 год. на Кмета на Oбщина Джебел за 

провеждане на процедура по събиране на оферти, като част от процедура по 

провеждане на пазарни консултации, съгласно ЗОП за следните дейности: 

 

Приложение 1 

Количествена сметка за Обект:"Благоустрояване на общински парк в 

централна градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на 

гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/“ 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

№ Наименование на предвидените СМР М-КА К-ВО 

ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА" 

   Нова паркова алейна мрежа, вкл. и съпътстващи СМР     

1 Демонтаж на съществуващи плочки в парка м
2
 712,00 

2 Демонтаж на съществуващи бордюри в парка м' 446,50 

3 
Изгребване на пясъчна основа под плочки и бордюри с 

дебелина 50 см, включително натоварване и превоз на депо 
 м

3
 356,00 



4 
Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително 

натоварване и превоз на депо 
 м

3
 270,00 

5 
Доставка и полагане на хумусна почва на местата на 

премахнатите плочки 
м

2
 92,50 

6 Изравняване, трамбоване и оформяне на хумусната почва м
2
 185,00 

7 Изравняване и трамбоване на основата м
2
 1252,00 

8 
Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 25 см 

с фракция -   0-63 мм 
 м

3
 313,00 

9 
Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 15 см 

с фракция -   0-18 мм 
 м

3
 187,80 

10 Изравняване и трамбоване на скалната маса м
2
 1252,00 

11 Доставка и полагане на сипица с деб.на слоя 4 см  м
3
 50,00 

12 
Доставка и полагане на бетонови паважи (плочки) с дебелина 

6 см. в правоъгълна-трапецовидна форма 
м

2
 1252,00 

13 Доставка и полагане на бетон C12/15 за бордюри  м
3
 20,00 

14 Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см  м' 663,00 

   Нова детска площадка, вкл. и съпътстващи СМР     

1 Демонтаж на детски уреди - пързалки и люлки Бр. 2,00 

2 Демонтаж на съществуващи бордюри около детска площадка м' 35,10 

3 
Изгребване и премахване съществуващ пясък около детска 

площадка  с дебелина около 25 см, вкл. и превоз до депо 
м

2
 77,00 

4 

Д-ка и полагане на хумусна почва с дебелина около 25 см, 

вкл. оформяне и възстановяване околно пространство около 

премахнатата детска пл-ка 

м
2
 77,00 

5 
Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително 

натоварване и превоз на депо 
 м

3
 45,85 

6 Изравняване и трамбоване на основата м
2
 91,70 

7 
Доставка и полагане на баластра с дебелина на слоя 30 см 

фракция - 2-40 мм 
 м

3
 27,51 

8 Изравняване и трамбоване на баластрата м
2
 91,70 

9 Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри  м
3
 1,05 

10 Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см  м' 24,25 

11 
Доставка и полагане на нови каучукови /гумени/ бордюри 

5/25/100 см 
 м' 21,75 

12 
Доставка и полагане на заварена мрежа N8 с растер 20/20см, 

за армиране на бетонова настилка 
м

2
 91,70 

13 
Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за армирана 

бетонова настилка, с дебелина 12 см 
 м

3
 11,00 

14 
Направа на изравнителна армирана циментова замазка с 

дебелина 4 см, върху армираната бетонова настилка 
м

2
 91,70 



15 

Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщащи плочки 

с р-ри 40/40/4 см, залепени върху замазката на полиуретаново 

лепило 

м
2
 91,70 

16 Д-ка и монтаж на детска люлка тип махало бр 1,00 

17 Д-ка и монтаж на комбинирано детско съоръжение бр 1,00 

18 Д-ка и монтаж на детска люлка тип везна бр 1,00 

   Фитнес площадка на открито, вкл. и съпътстващи СМР     

1 
Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително 

натоварване и превоз на депо 
 м

3
 69,45 

2 Изравняване и трамбоване на основата м
2
 138,90 

3 
Доставка и полагане на баластра с дебелина на слоя 30 см 

фракция - 2-40 мм 
 м

3
 41,67 

4 Изравняване и трамбоване на баластрата м
2
 138,90 

5 Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри  м
3
 1,20 

6 Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см  м' 28,20 

7 
Доставка и полагане на нови каучукови /гумени/ бордюри 

5/25/100 см 
 м' 23,00 

8 
Доставка и полагане на заварена мрежа N8 с растер 20/20см, 

за армиране на бетонова настилка 
м

2
 138,90 

9 
Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за армирана 

бетонова настилка, с дебелина 12 см 
 м

3
 16,67 

10 
Направа на изравнителна армирана циментова замазка с 

дебелина 4 см, върху армираната бетонова настилка 
м

2
 138,90 

11 

Доставка и полагане на синтетична ударопоглъщащи плочки 

с р-ри 40/40/4 см, залепени върху замазката на полиуретаново 

лепило 

м
2
 138,90 

12 
Направа кофраж около фундаменти под фитнес уреди с 

размери 60/60/60  - 6 бр. 
м

2
 8,64 

13 
Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за бетон на 

фундаменти 
 м

3
 1,30 

14 Доставка и монтаж на кростренажор бр. 1,00 

15 Доставка и монтаж на тренажор тип "клатушка" бр. 1,00 

16 Комбиниран фитнес уред – тренажор за крака и успоредка  бр. 1,00 

17 
Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред – лост за 

набиране, тренажор за талия и уред за въздушно ходене. 
бр. 1,00 

18 Комбиниран уред с лост за набиране и тренажор за талия бр. 1,00 

19 Ски тренажор  бр. 1,00 

  Дървена беседка, вкл. и съпътстващи СМР     

1 

Доставка и монтаж на дървена беседка с шестоъгълна форма 

с размери 405/405/290 см, с дървени пейки и маса, по каталог 

на производителя 

бр. 1,00 



2 

Изкоп на хумусна почва с дебелина 40 см, включително 

натоварване и превоз на депо, в участъка под беседката и 

алеята около и до нея 

 м
3
 26,24 

3 Изравняване и трамбоване на основата м
2
 65,60 

4 
Доставка и полагане на баластра с дебелина на слоя 25 см 

фракция - 2-40 мм 
 м

3
 16,40 

5 Изравняване и трамбоване на баластрата м
2
 65,60 

6 
Доставка и полагане на заварена мрежа N8 с растер 20/20см, 

за армиране на бетонова настилка 
м

2
 15,90 

7 
Направа кофраж около плочата под беседката, като извън 

очертанието на колоните излиза по 15 см 
м

2
 2,23 

8 
Доставка, полагане и обработка на бетон C20/25 за армирана 

бетонова настилка, с дебелина 12 см 
 м

3
 1,91 

9 
Доставка и полагане на сипица с дебелина 5 см за 

изравняване на основата върху баластрата с фракция - 2-8 мм 
 м

3
 0,80 

10 
Доставка и полагане на бетонови паважи /плочки/ под 

беседката 
 м

3
 15,93 

11 
Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри, около 

беседката 
 м

3
 0,50 

12 
Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см, 

около беседката 
 м' 16,60 

   Алеи около парка, вкл. и съпътстващи СМР     

1 
Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри между пътя и 

крайните алеи 
 м' 272,40 

2 
Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри между парка 

и крайните алеи 
 м' 176,00 

3 
Демонтаж на съществуващи бетонови плочки по алеите, 

граничещи с улиците 
м

2
 415,60 

4 

Изземване и премахване на пясъчно легло под 

съществуващите плочки с дебелина 5-7 см, вкл. и извозване 

на депо 

 м
3
 25,00 

5 Изравняване, оформяне и трамбоване на основата м
2
 415,60 

6 

Изкоп на хумусна почва с дебелина 50 см, включително 

натоварване и превоз на депо, в участъка под новопредвидена 

алея от северната страна на парка 

 м
3
 121,90 

7 Изравняване и трамбоване на основата м
2
 243,80 

8 
Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 25 см 

фракция - 0-63 мм 
 м

3
 60,95 

9 
Доставка и полагане на скална маса с дебелина на слоя 15 см 

фракция - 0-18 мм 
 м

3
 30,48 

10 Изравняване и трамбоване на скалната маса м
2
 243,80 

11 Доставка и полагане на сипица с дебелина на слоя 4 см  м
3
 9,75 



12 
Д-ка и полагане на бетонови паважи /плочки/ с дебелина 6 см 

в правоъгълна-трапецовидна форма 
м

2
 543,00 

13 Д-ка и полагане на тактилни плочи за информация 30/30/5 см м
2
 73,00 

14 Д-ка и полагане на тактилни плочи за внимание 30/30/5 см м
2
 9,00 

15 Доставка и полагане на бетон C12/15 под бордюри  м
3
 14,50 

16 

Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/35/50 см, 

между пътя и крайните алеи и възстановяване на настилката 

след демонтажа 

 м' 272,40 

17 
Доставка и полагане на нови градински бордюри 8/16/50 см, 

между парка и крайните алеи 
 м' 210,70 

18 
Д-ка и монтаж на метални решетки около съществуващи и 

запазващи се дървета 1/1 м 
бр 9,00 

  Пейки и кошчета за боклук     

1 Демонтаж на кошчета за боклук бр 2,00 

2 Демонтаж на пейки бр 3,00 

3 
Доставка и монтаж на пейки от дървен материал на метална 

конструкция с размери- 50/180/85 
бр. 20,00 

4 Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци бр. 14,00 

  Стоянка за велосипеди     

1 
Д-ка и монтаж на метални стоянки за велосипеди- за по 5 

велосипеда на стоянка 
бр 3,00 

ОБЩА СТОЙНОСТ ПО ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА" 

        

ЧАСТ "ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ" -АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА 

СИСТЕМА 

1 
Разпръсквач “PGP” 10 см, рег. сектор (40-360

0
) + дюза , 

радиус 2,5- 4,6м 
бр. 99,00 

2 Инструмент за настройка, радиус / сектор MP роторна дюза бр. 1,00 

3 Коляно ½” коничен накрайник бр. 99,00 

4 
Клапан електромагнитен 1”Ж с  рег. на дебита със соленоид 

на 9V 
бр. 99,00 

5 Соленоид DC 9V за всички модели клапани бр. 4,00 

6 
Регулируем регулатор на налягане/ от 1,4 до 7,0атм./- за 

всички модели клапани 
бр. 4,00 

7 Хидроизолираща връзка 2х6мм2 бр. 99,00 

8 Радиопрограматор–предавател безжичен за външен монтаж бр. 1,00 

9 Модул-програматор – 1 станция бр. 1,00 

10 Модул-програматор – 2 станции бр. 3,00 

11 Модул-програматор – 4 станции бр. 2,00 

12 Сензор за дъжд бр. 1,00 

13 Датчик за дъжд “RAIN CLICK “ бр. 1,00 

14 ШАХТА  КЛАПАНИ ПРАВОЪГЪЛНА СЪС ЗАКЛ.БОЛТ бр. 1,00 



15 
ШАХТА ПРАВОЪГЪЛНА С ¾” СПИРАТЕЛЕН КРАН с 

холендър за измиване на алеи 
бр. 2,00 

16 Колектор за клапани 2- пътен/ холендров 1” бр. 2,00 

17 Колектор за клапани 3- пътен/ холендров 1” бр. 3,00 

18 Колектор за клапани 4- пътен/ холендров 1” бр. 7,00 

19 Коляно за колектор / холендров 1” бр. 11,00 

20 Нипел за колектор / холендров 1” бр. 34,00 

21 Капков маркуч “GARDENPLAST”ф16мм /0,33м/2l/h м.л. 208,20 

22 Колче фиксиращо РЕ ф16мм(20) бр. 99,00 

  Спецификация на тръби и фитинги 

23 
DN/OD тръби ф110мм/ обсадни тръби за преминаване под 

алеи/ 
м.л. 225,30 

24 РЕ тръби ф40мм м.л. 291,80 

25 РЕ тръби ф32мм м.л. 58,50 

26 РЕ тръби ф25мм м.л. 71,90 

27 РЕ тръби ф20мм м.л. 298,50 

28 РЕ Тройник  PN10 75 х 40 х 75 бр. 2,00 

29 РЕ Тройник  PN10 75 х 40 х 40 бр. 2,00 

30 РЕ Тройник  PN10 40 х 40 х 40 бр. 79,00 

31 РЕ Тройник  PN10 40 х 25 х 40 бр. 15,00 

32 РЕ Тройник  PN10 40 х 20 х 40 бр. 84,00 

33 РЕ Тройник  PN10 40 х 25 х 40 бр. 15,00 

34 РЕ Тройник  PN10 40 х 32 х 40 бр. 9,00 

35 РЕ Коляно PN10 40 х 40 бр. 25,00 

36 РЕ Адаптор PN10 40 х 1" бр. 2,00 

37 РЕ Муфа PN10 75 X 75 бр. 4,00 

38 РЕ Муфа PN10 40 X 40 бр. 7,00 

39 Спирателен кран (СК) 3" Ж с изпускател   бр. 1,00 

40 Спирателен кран (СК) 2 1/2" Ж с изпускател   бр. 3,00 

41 Спирателен кран (СК) 1" Ж с изпускател   бр. 5,00 

42 Нипел РЕ 3"х3" бр. 2,00 

43 Нипел РЕ 1" х 1" бр. 7,00 

44 Нипел РЕ 3/4" х 3/4" бр. 4,00 

  CMP, други разходи 

46 Трасировъчни работи бр. 1,00 

47 Резервоар за вода за подземен монтаж 20м3 от полиетилен бр. 1,00 

48 Помпа за чиста вода- Q=4м3/ч а 4атм със свързващи фитинги бр. 1,00 

49 Изкоп с шир. до 1,2м и дълб. до 2,0м в з.п. м3 549,30 

50 Изкоп с шир. над 1,2м и дълб. над 2,0м в з.п. м3 40,60 

51 Подложка пясък м3 70,80 

52 Обратно засипване на з.п. м3 543,90 



53 Направа на водомерна шахта с р-ри 1,20/1,80/1,5 с мет.капак бр. 1,00 

54 Направа на шахта помпа 1,2/1,2/1,2 с мет.капак бр. 1,00 

55 Доставка и монтаж на водовземна скоба ф160/ф75 бр. 1,00 

56 Доставка и монтаж на ТСК ф75мм бр. 1,00 

57 Доставка и монтаж на ПЕ ВП ф75мм м.л. 13,60 

58 Доставка и монтаж СКф75 бр. 3,00 

59 Доставка и монтаж В 20м3/ч бр. 1,00 

60 Доставка и монтаж ОКф75 бр. 1,00 

61 Доставка и монтаж СКф75 с изпр. бр. 1,00 

62 
Полагане на обсадни тръби /без възстановяване на настинка 

ако това се налага/ 
м.л. 225,30 

ВСИЧКО ПО ЧАСТ "ВиК" 

част "Електрическа" 

  Монтажни дейности     

1 
Направа на бетонов фундамент с размери 300/200/600mm за 

табло за управление бр. 
1,00 

2 
Направа на бетонов фундамент с размери 600/400/600mm за 

табло за поливна с-ма бр. 
1,00 

3 Доставка и монтаж на табло за управление по схема бр. 1,00 

4 Доставка и монтаж на табло за поливна с-ма по схема бр. 1,00 

5 Изкъртване на асфалтова настилка m
2
 3,80 

6 Направа на изкоп за полагане на кабел 0,8/0,4 m и 1,1/0,4 m m
3
 113,61 

7 Подложка от пресят пясък 10 см. m
3
 14,06 

8 Обратна засипка от пресят пясък 15 см. m
3
 21,09 

9 
Доставка на двуслойна гофрирана тръба OD/ID 40/32 mm с 

гофриран външен слой и гладък вътрешен 
m 

525,00 

10 Полагане на същата в изкоп m 525,00 

11 
Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, 

тип СВТ 3х2,5 mm
2
 m 

400,00 

12 Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба m 400,00 

13 
Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, 

тип СВТ 3х6 mm
2
 m 

100,00 

14 Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба m 100,00 

15 Доставка на силов кабел НН NYY 3х2.5 mm
2
 m 5,00 

16 Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба m 5,00 

17 Доставка на кабел H05VV-F 2х1,5 mm
2
 m 20,00 

18 Изтегляне на същия в гофрирана PVC тръба m 20,00 

19 
Доставка на стоманено тръбен стълб с обща височина 5м, 

горещо поцинкован бр. 
22,00 

20 Монтаж на същия бр. 22,00 
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Доставка на стоманен горещо поцинкован заземител от 

профилна стомана 63/63/6 mm с дължина 1,5 m, комплект  с 

поцинкована шина 40/4, с дължина 2 m бр. 

23,00 

22 Набиване на същия бр. 23,00 

23 Доставка на сигнална полиамидна лента "Внимание кабел!"  
m 

351,50 

24 Полагане на същата m 351,50 

25 Направа на обратна засипка m
3
 78,46 

26 Възстановяване на асфалтова настилка m
2
 3,80 

27 

Доставка на клемна кутия за захранване на улично 

осветление за напрежение 400/230V, степен на защита IP44, 

комплект с клемен блок с редови винтови клеми за монтаж на 

жила до 10 mm
2
, комплект с един брой Автоматичен 

прекъсвач, 1p, крива С, 2A бр. 

22,00 

28 Монтаж на същата бр. 22,00 

29 Доставка на LED лампа 50 W, 6500 lm, 4000K, IP 65. бр. 22,00 

30 Монтаж на същото бр. 22,00 

31 
Доставка на силов кабел НН с PVC изолация и медни жила, 

тип СВТ 3х1.5 mm
2
 m 

110,00 

32 Изтегляне на същия в стълб за парково осветление m 110,00 

  Пусково наладъчни работи     

33 Измерване на преходно съпротивление на заземител. 
бр. 

23,00 

ОБЩО ПО ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" 

  ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

  ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ     

1 РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕН м2 2282,00 

2 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ НА 

ТРЕВНО СЕМЕ  

1. Оформяне на долен пласт с баластра на терена 

2. Оформяне на горен пласт с промит пясък на терена; 

3. Оформяне на наклона на терена  

4. Валиране на оформения терен 

5. Третиране с Раундап на площта, за да не поникнат плевели; 

м2 2282,00 

3 
ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА,  ВИДОВЕ С 

Н=1,50-2,50М. ДУПКИ 60/60/40 
бр. 50,00 

4 
ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА,  

ВИДОВЕ С Н=1,20-2,00М. ДУПКИ 60/60/40 
бр. 3,00 

5 
ЖИВ ПЛЕТ ОТ ХРАСТОВИДНА РАСТИТЕЛНОСТ - 

ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ , УЛЕЙ С ШИРОЧИНА 50СМ бр. 1410,00 

6 
ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ЦВЕТЯ И ХРАСТИ В 

ДУПКИ 30/30/30 
бр. 722,00 

7 ЗАТРЕВЯВАНЕ  И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20КГ/ДКА                     дка 2,00 



8 
TРЕВНА СМЕСКА (ДА СЕ ПРЕДВИДИ И ПОДСЯВАНЕ 

ПРИ НУЖДА) 
дка 2,00 

9 ПОЛИВАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ                                                        дка 2,00 

10 
ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН 

ВАЛЯК.                                                  
дка 2,00 

  Видов състав     

1 Thuja occidentalis "Smaragd"            бр. 3,00 

2 Acer platanoides бр. 37,00 

3 Acer platanoides "Royal Red"                                                   бр. 9,00 

4 Rhus typhina бр. 4,00 

5 Calluna vulgaris бр. 682,00 

6 Еuonymus japonica бр. 9,00 

7 Festuca glauca                                                      бр. 11,00 

8 Juniperus horizontalis ' Gold Strike '  бр. 5,00 

9 Lavandula angustifolia бр. 15,00 

10 Ligustrum ovalifolium-                                               бр. 1410,00 

  Други     

1 
 Доставка и полагане на Декоративен бял мраморен камък-

фракция 4-8см           
м2 26,8 

2  Доставка и полагане Полиетилен под дек.камък м2 26,8 

3 Зелена окантваща лента-разделяща тревна площ от камък                                л.м. 30,5 

4  Доставка и полагане Камък за алпинеум (различна големина) бр. 12 

 
 

В   11:45   часа   от   деловодството   на   Общинска   администрация   Джебел 

предадоха   на Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 3 /три/ 

броя оферти. 

 
Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - 

до 17:00 часа на 27.03.2020 г. са постъпили следните оферти: 

 
№ по 
ред 

Име на оферента Входящ № 
на 

офертата 

Дата на 
подаване на 

офертата 

Час на 
подаване на 

офертата 
 

1. „СЕНСТРОЙ” ЕООД 62-51-2 25.03.2020г. 
 

15:12 ч. 

2. „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД 
 

67-789-1 26.03.2020г. 
 

15:29 ч. 

3. „КОРЕКТ ИНВЕСТ-2012“  ЕООД 62-790-1 26.03.2020г. 
 

15:31 ч. 

 

 
 

 

 

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, 

ал.2  от ЗОП.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване с 

цел установяване на съответствието им с критериите посочени от възложителя. 
 



 
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 
 
 

І. „ СЕНСТРОЙ” ЕООД  

Оферентът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в 

Поканата. 

Офертата е по обзец на Възложителя и  съдържа: 

-    име, адрес на оферента и ЕИК от Агенция по вписванията; 

-    техническа спецификация, съответстваща на тази в поканата; 

-    цена в лева с описание на ДДС; 

-    валидност на офертата; 

-    дата на издаване на офертата; 

-    подпис и печат на офертата. 

 

Оферентът е независима фирма и отговаря на изискването за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за Камарата на 

строителите, за извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни 

работи. 

 

ІІ. „ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД 

Оферентът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в 

Поканата. 

Офертата е по обзец на Възложителя и  съдържа: 

-    име, адрес на оферента и ЕИК от Агенция по вписванията; 

-    техническа спецификация, съответстваща на тази в поканата; 

-    цена в лева с описание на ДДС; 

-    валидност на офертата; 

-    дата на издаване на офертата; 

-    подпис и печат на офертата. 

 

Оферентът е независима фирма и отговаря на изискването за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за Камарата на 

строителите, за извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни 

работи. 

 

ІІІ. „КОРЕКТ ИНВЕСТ-2012“  ЕООД 

Оферентът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в 

Поканата. 

Офертата е по обзец на Възложителя и  съдържа: 

-    име, адрес на оферента и ЕИК от Агенция по вписванията; 

-    техническа спецификация, съответстваща на тази в поканата; 

-    цена в лева с описание на ДДС; 

-    валидност на офертата; 

-    дата на издаване на офертата; 

-    подпис и печат на офертата. 

 

Оферентът е независима фирма и отговаря на изискването за вписване в Централния 

професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за Камарата на 

строителите, за извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни 

работи. 

 



 

 

Комисията премина към разглеждане на предложените цени от оферентите по реда 

на постъпване на офертите в деловодството на Общинска администрация Джебел:  
 
І. „ СЕНСТРОЙ” ЕООД  

Оферентът е предложил за видовете СМР, обявени от възложителя, които са 
съобразени с целите  на  проекта,  дейността  на  бенефициента,  изискванията  на  
възложителя, оповестени  в Поканата.  
Общата цена, която предлагат за изпълнение на поръчката, е 285 700,22лева (словом: 
двеста осемдесет и пет хиляди и седемстотин лева и двадесет и две стотинки) без 
включен ДДС или 342 840,26лева (словом: триста четиридесет и две хиляди осемстотин и 
четиридесет лева и двадесет и шест стотинки) с включен ДДС. 

 
 
 
 
ІІ. „ ИЗОГЛАС СТРОЙ“ ООД 

Оферентът е предложил за видовете СМР, обявени от възложителя, които са 
съобразени с целите  на  проекта,  дейността  на  бенефициента,  изискванията  на  
възложителя, оповестени  в Поканата.  
Общата цена, която предлагат за изпълнение на поръчката, е 312 841,74 лева (словом: 
триста дванадесет хиляди  осемстотин четиридесет и един лева и седемдесет и четири 
стотинки) без включен ДДС или 375 410,09лева (словом: триста седемдесет и пет 
хиляди четиристотин и десет  лева и девет стотинки) с включен ДДС. 

 

 

 

 

ІІІ. „ КОРЕКТ ИНВЕСТ-2012“  ЕООД 
Оферентът е предложил за видовете СМР, обявени от възложителя, които са 
съобразени с целите  на  проекта,  дейността  на  бенефициента,  изискванията  на  
възложителя, оповестени  в Поканата.  
Общата цена, която предлагат за изпълнение на поръчката, е 299 985,23лева (словом: 
двеста деветдесет и девет хиляди  деветстотин осемдесет и пет лева и двадесет и три 
стотинки) без включен ДДС или 359 982,28лева (словом: триста петдесет и девет 
хиляди деветстотин осемдесет и два лева и двадесет и осем стотинки) с включен ДДС.  
 
 
 
 
 
Комисията предлага разходите, с който ще кандидатства за получаване на безвъзмездна 
финансова  помощ  по  Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014-2020  г.  за  
проект: "Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв.25, гр. 
Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. 
Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.501.315/“,  да се определят, като се вземат 
предвид най – ниската предложена стойност, а именно предложената стойност от 
„СЕНСТРОЙ” ЕООД  в размер на 285 700,22лева (словом: двеста осемдесет и пет 
хиляди и седемстотин лева и двадесет и две стотинки) без включен ДДС или 342 
840,26лева (словом: триста четиридесет и две хиляди осемстотин и четиридесет лева и 
двадесет и шест стотинки) с включен ДДС. 
 
 
 
 
 
 
 



Настоящият протокол е подписан от всички членове на комисията и цялата 

документация по процедурата за събиране на оферти, като част от процедурата по 

провеждане на пазарни консултации се предава на Възложителя. 

 
 

 

Заседанието на комисията приключи в 12:55 ч. на 30.03.2020г. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

КОМИСИЯ: 
Председател:          п   

/Гьокчен Емин/ 
 

 

Членове: 1.             п   2.             п  
/Гювен Сали/                                                   /Мутлу Хашим/ 

 
 
 
 
 
 

Възложител 

Кмет на Община Джебел:             п   

/Неджми Али/ 

 

 

 

Дата: 30.03.2020 г. 

 

 

П- заличена информация съгласно ЗЗЛД  


