ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 72/05.02.2020Г.
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ» АД ЛОВЕЧ
чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД

утвъ р;

Теодора Пенкова - Зам.директор по иконом.дейнос
замества д-р.Румян;
МБАГГПРОФ.Д-Р.П.СТОЯНОВ" АД Ловеч

.Стоянов”АД,
'ен директор на
от 16.03.2020г.

Дата на утвърждаван»

Днес 13.03.2020г. на основание чл. 97 от Правилника за прилагане Закона за обществени поръчки,
във връзка с Заповед № 21/05.02.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов" АД Ловеч за стартиране на процедура за строителство и предмет: „Изпълнение на СМР на
обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е”, на блок „Ж“ и на блок „3“ на сградата на МБАП”Проф. д-р
Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч“ се изготви настоящия протокол за разглеждане и оценка на
получените офертите от комисията, назначена със Заповед № 72/05.02.2020г. на Изпълнителния
директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж.Георги Весков Панчалеев - ИД експерт стопански дейности към МБАГГпроф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ: 2.Станислава Давидова - юрист към МБАЛ ”проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Теодора Пенкова - заместник директор по икономическите дейности към МБАЛ "проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
4. Детелина Георгиева - главен счетоводител към МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД
Ловеч
5.
Пенчо Петров - системен администратор в информационно звено към МБАЛ“проф.д
р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч
Комисията назначена с горецитираната заповед, в пълен състав започна своята работа на
05.02.2020г. от 09.30 часа в библиотеката на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.
Председателят на Комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от експерт обществени
поръчки и получените оферти.
На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се запознаха със
съдържанието на Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП и с утвърдената от Възложителя документация
за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП
подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП. Председателя на Комисията
изчете Заповед № 72/05.02.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев
Стоянов”АД - Ловеч и предостави думата на Станислава Давидова - юрист към МБАЛ ’’проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч за водене на публичното заседание.
Комисията констатира следното:
В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка - 04.02.2020г., 16:00 часа
са постъпили следните оферти :
1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, вх.№ 20 от 31.01.2020г„ 11:47 часа.
2. „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, вх.№ 21 от 03.02.2020г„ 10:23 часа.
3. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД, вх.№ 22 от 03.02.2020г„ 12:28 часа.
4. “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, вх. № 23 от 04.02.2020г„ 11:22 часа;
5. „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГЕООД, вх. № 24 от 04.02.2020г„ 11:24 часа;
6. “МС СТРОЙ БИЛДИНГЕООД, вх. № 25 от 04.02.2020г., 11:26 часа;
7. „ПРОЕКТСТРОЙ - СТАНКОВ“ЕООД, вх. № 26 от 04.02.2020г„ 11:28 часа;
8. „ХИДРОСТРОЙ 2020“ЕООД, вх. № 29 от 04.02.2020г., 12:45 часа;
9. „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, вх. № 30 от 04.02.2020г., 13:09 часа;
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10. „СТРОЙКО“ ООД, вх. № 31 от 04.02.2020г„ 13:11 часа;
1ГНОРДСТРОЙ“ ЕООД, вх. № 32 от 04.02.2020г„ 13:12 часа
12. “БОБСТРОЙ Б Г ЕООД, вх. № 33 от 04.02.2020г„ 13:14 часа
13. “ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 34 от 04.02.2020г„ 13:15 часа
14. “ТОДИС ЕООД, вх. № 35 от 04.02.2020г„ 13:17 часа
15. “СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД, вх. № 36 от 04.02.2020г„ 13:19 часа
16. „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, вх. № 37 от 04.02.2020г„ 13:21 часа
17. ЕГАС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, вх. № 38 от 04.02.2020г„ 13:23 часа
18. ЕГМОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, вх. № 39 от 04.02.2020г„ 13:24 часа
19. „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, вх. № 40 от 04.02.2020г„ 13:25 часа
20. „КОНСТРУКСИО“ ЕООД, вх. № 41 от 04.02.2020г„ 13:27 часа
21. “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, вх. № 42 от 04.02.2020г„ 13:29 часа
22. “ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, вх. № 43 от 04.02.2020г„ 13:50 часа
23. „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, вх.№ 45 от 04.02.2020г., 15:50 часа
Върнати оферти по чл. 48 от ППЗОП, ал.1 т.З няма, както няма и оферти постъпили след крайния
срок за получаване
На публичното заседание присъстваха : упълномощен представител на участника „Нордстрой“
ЕООД - Станчо Борисов Пасев, упълномощен представител на ,Диел Трейд“ ЕООД - Любомир Олгов
Илиев, Ваньо Вълков управител на “Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД и Володя Момчилов Вълков
представител на “Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД. Същите се легитимираха с валидни документи за
самоличност и съответно упълномощените представители предоставиха Пълномощни от управителите
на цитираните фирми участници. Нямаше представители на другите участници подали оферти, нито
представители от средствата за масова информация, което е отразено в Регистър на лицата
присъстващи при отваряне на офертите за строителство и предмет: „Изпълнение на СМР на обект:
„Ремонт на покрив на част от блок „Е”, на блок „Ж“ и на блок „3“ на сградата на МБАЛ’’Проф. д-р
Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч“, подписан от Председателя, от Членовете на комисията, от Станчо
Борисов Пасев - упълномощен представител, Любомир Олгов Илиев - упълномощен представител и
Ваньо Вълков управител.
Отваряне на офертите на участниците - Публично заседание
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на
постъпването им и обяви ценовите им предложения. Съгласно изискванията на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП
трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение за изпълнение на поръчката
/Образец № 3 от Документацията за участие / и приложението към Образец № 3 - Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд / Образец № 4 от Документацията за участие/., както и „Ценово
предложение“ /Образец № 5 от Документацията за участие/ и приложенията към него - Количествено
стойностна сметка и Анализи по всички видове СМР. На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП Станислава
Давидова предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат гореописаните
документи. Упълномощеният представител на участника „Нордстрой“ ЕООД - Станчо Борисов Пасев
се отказа от предоставената му възможност, Упълномощен представител на ,Диел Трейд“ ЕООД Любомир Олгов Илиев се възползва от предоставената възможност, но пожела да подпише
Техническото предложение за изпълнение на поръчката, Ценовото предложение и съответните
приложения към тях само на участника „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕЕРИНГ“ ЕООД. Ваньо Вълков управител
на “Вълковстрой Инженеринг“ ЕООД се възползва от предоставената му възможност и подписа
Техническите предложения за изпълнение на поръчката, Ценовите предложение и съответните
приложения към тях на всички други участници.
Ценовите предложения на участниците обявени при отварянето на офертите по реда на тяхното
постъпване са както следва:________________________________________________________________
Ценово
предложение
Участник с оферта №
лева без ДДС
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1.„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, вх.№ 20 от 31.01.2020г„ 11:47 часа.
164152,53
2.„ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕЕРИНГЕООД, вх.№21 от 03.02.2020г„ 10:23 ч.
133790,87
3.„БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД, вх.№ 22 от 03.02.2020г., 12:28 часа.
174766,43
4.“ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, вх. № 23 от 04.02.2020г„ 11:22 часа;
176858,44
5.„ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, вх. № 24 от 04.02.2020г„ 11:24 часа;
159576,38
6.“МС СТРОЙ БИЛДИНГЕООД, вх. № 25 от 04.02.2020г., 11:26 часа;
140579,33
7.„ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ЕООД,вх.№ 26 от 04.02.2020г„ 11:28 часа;
126542,54
8.„ХИДРОСТРОЙ 2020“ЕООД, вх. № 29 от 04.02.2020г„ 12:45 часа;
158783,6
9.„КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, вх. № 30 от 04.02.2020г„ 13:09 часа;
144095,08
Ю.„СТРОЙКО“ ООД, вх. № 31 от 04.02.2020г„ 13:11 часа;
186833,36
11 .“НОРДСТРОЙ“ ЕООД, вх. № 32 от 04.02.2020г„ 13:12 часа
167373
12.“БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД, вх. № 33 от 04.02.2020г„ 13:14 часа
129999,02
13.“ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 34 от 04.02.2020г„ 13:15 часа
119898,11
14.ТОДИС ЕООД, вх. № 35 от 04.02.2020г„ 13:17 часа
134623,89
15.“СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД, вх. № 36 от 04.02.2020г„ 13:19 часа
135150,08
16.„БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, вх. № 37 от 04.02.2020г„ 13:21 часа
152788,86
17.ЕГАС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, вх. № 38 от 04.02.2020г.,13:23 часа
123249,69
18.ЕГМОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, вх. № 39 от 04.02.2020г.,13:24 часа
129802,00
19.„КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ЕООД,вх.№40 от 04.02.2020г„
79146,28
13:25 часа.
169452,39
20.„КОНСТРУКСИО“ ЕООД, вх. № 41 от 04.02.2020г„ 13:27 часа
133261,8
21 .“ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, вх. № 42 от 04.02.2020г„ 13:29 часа
173356,61
22.“ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, вх. № 43 от 04.02.2020г„ 13:50 часа
139878,21
23.„ВЕНИ ПЛАСТ" ЕООД, вх.№ 45 от 04.02.2020г„ 15:50 часа
Комисията единодушно констатира, че ценовите предложения на участниците не надвишават
предварително обявената от Възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка без ДДС и с
включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на СМР е : 208 000.00 (двеста и осем
хиляди лева и 00 ст) лева без ДДС.
С изпълнението на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на
комисията.
(.Проверка за съответствие с условията за участие и поставените критерии за подбор.
Комисията продължи своята работа на закрити заседания на 10.02.2020г., 11.02.2020г.,
12.02.2020г„ 13.02.2020г., 18.02.2020г., 27.02.2020г и 28.02.2020г. и направи проверка на офертите на
участниците за съответствие с изискванията на Възложителя. Комисията разгледа документите в
офертите за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя. При прегледа на документите, комисията установи, че нито един участник няма да
използва подизпълнители или ресурсите на трети лица за изпълнение на поръчката.
1.По отношение на офертата на участник „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, вх.№ 20 от 31.01.2020г., 11:47
часа., единодушно комисията констатира следното :
№ Изискани документи / Участници
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
1.
Представен подписан от Марийка Кирчева офертата - Образец № 1
управител.
2.

2.1

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Марийка Кирчева - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
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2.2
2.3

2.4

3.

4.

икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Участника
е
предоставил
информация
за
Централен професионален регистър на строителя
към
Камара на строителите в България. След направена
справка
на
декларирания
интернет
адрес
h ttD S ://reaister .ksb.b a /D u b view .D hD?id members=13699
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ възлизаща на
600000 лева на ОЗК Застраховане АД.

Липсва основание за отстраняване
Липсва основание за отстраняване

Непълнота в подадената информация
Съгласно Документацията към обявата
„Изискуемата
информация
относно
горепосоченото изискване за икономическо и
финансово състояние, участниците попълват
в Част IV: Критерии за подбор, буква Б:
Икономическо и финансово състояние, т.5)
от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея (като се
посочва вид и размер на изискуемото
покритие, валидност, издадено от).“
Представено
ще бъде разглеждано след
Техническо предложение за изпълнение на обществената
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец № 3.
етап.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Представено ще бъде разглеждано след
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил:
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта за
участие от участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД не отговаря в пълна степен на изискванията поставени
от възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи
за отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и/или документите към него.
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2.По отношение на офертата на участник „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, вх.№ 21 от
03.02.2020г., 10:23 часа, единодушно комисията констатира следното:____________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
офертата - Образец № 1
Представен подписан от Ваньо Володиев
Вълков - управител.
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
подпис от Ваньо Володиев Вълков
управител, съответства на информация от
Търговски регистър.
2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор.. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Непълнота в подадената информация
Съгласно Документацията към обявата
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
информация
относно
1.Участника е декларирал, че е вписан в съответния „Изискуемата
професионален регистър. Подал е информация, че изискването за годност, участниците
декларираната информация не е достъпна безплатно за попълват в Част IV: Критерии за подбор,
буква А: Годност, т.1) от ЕЕДОП. съгласно
органите от база данни в държава — членка на ЕС.
описаното в нея.“
Непълнота
в подадената информация
Част
IV:
Критерии
за
подбор,
буква
Б:
Икономическо
и
2.4
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна Съгласно Документацията към обявата
„Изискуемата
информация
относно
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застрахователна горепосоченото изискване за икономическо и
полица за риск „професионална отговорност“ възлизаща на финансово състояние, участниците попълват
в Част IV: Критерии за подбор, буква Б:
200000 лева.
Икономическо и финансово състояние, т.5)
от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея (като се
посочва вид и размер на изискуемото
покритие, валидност, издадено от)."
Представено
ще бъде разглеждано след
Техническо предложение за изпълнение на обществената
3.
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец № 3.
етап.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Представено ще бъде разглеждано след
Ценово предложение - Образец № 5
4.
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил :
1. Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат ‘ excel и формат *pdf/;
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2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/._______________________________________
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта
за участие от участника „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД не отговаря в пълна степен на
изискванията поставени от възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени
допълнителни документи за отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и/или
документите към него.
З.По отношение на офертата на участник „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД, вх.№ 22 от 03.02.2020г., 12:28 часа
единодушно комисията констатира следното :_________________________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
офертата - Образец № 1
Представен подписан от Бейтула Сейдахмед
Мюмюн - управител.
2.

2.1

2.2
2.3

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП)-Образец №2.
подпис от Бейтула Сейдахмед Мюмюн управител, съответства на информация от
Търговски регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Удостоверение № I - TV 019854 Първа група - строежи от
трета до пета категория Дата на валидност: 30.09.2020г.
Удостоверение № II - TV 005858 Втора група -с троежи от
трета и четвърта категория Дата на валидност: 30.09.2020г.
Удостоверение № III - TV 006726 Трета група - строежи от
трета до пета категория Дата на валидност: 30.09.2020г.
Удостоверение № IV TV 009448 Четвърта група - строежи
от трета до пета категория Дата на валидност: 30.09.2020г.
Удостоверение № V - TV 013842 Пета група - отделни
видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция
„Строителство” на КИД-2008 Дата на валидност:
30.09.2020г. от Камара на строителите в България.
Участника
е
предоставил
информация
за
Централен професионален регистър на строителя
към
Камара на строителите в България. След направена
справка
на
декларирания
интернет
адрес
httDS.V/reaister.ksb.bq/Dub view.Dho?id members=1640
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
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тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
2.4 Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането и строителството" за дейност строителство
Застрахователна полица № 212219081000008/19.02.2019.
За строежи от трета категория Лимит на отговорност за
едно събитие: 100 000 лв. Агрегатен лимит: 200 000 лв.
Валидност : от 25.02.2019 г. до 24.02.2020 г.
Издаден(о) от „ДЗИ Общо застраховане” ЕАД
3.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено ще бъде разглеждано след
поръчка - Образец Ns 3.
като комисията допусне участника до този
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Участника по своя инициатива е предоставил и Линеен
календарен график.
Представено ще бъде разглеждано след
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил:
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/.
Участника по своя инициатива е поставил Ценовото
предложеие в отделна непрозрачна опаковка с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника „БИЛД
ИНВЕСТ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
4.По отношение на офертата на участник “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, вх. № 23 от 04.02.2020г.,
11.22 часа, единодушно комисията констатира следното:
________________________ _
№ Изискани документи / Участници
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
1.
Представен подписан от Донислав Василев
офертата - Образец № 1
Джамбазов - управител.
2.

2.1

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Донислав Василев Джамбазов управител, съответства на информация от
Търговски регистър.
Липсва
основание за отстраняване
Вписани са необходимите данни от част II информация за
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
7

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 72/05.02.2020Г.

2.2
2.3

2.4

3.

4.

необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
1.Удостоверение № I-TV 018353 *Първа група ‘ Строежи от
трета до пета категория, Талон № I - TV02 2.Удостоверение
№ V- TV 012863 *Пета група Талон № V - TV02 от ЦПРС
Камара на строителите в България. Участника е
предоставил
информация
за
Централен професионален регистър на строителя
към
Камара на строителите в България. След направена
справка
на
декларирания
интернет
адрес
httD://reaister.ksb.Ьа/оub view.ohD?id members=18179
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ възлизаща на
200000 лева.

Липсва основание за отстраняване
Липсва основание за отстраняване

Непълнота в подадената информация
Съгласно Документацията към обявата
„Изискуемата
информация
относно
горепосоченото изискване за икономическо и
финансово състояние, участниците попълват
в Част IV: Критерии за подбор, буква Б:
Икономическо и финансово състояние, т.5)
от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея (като се
посочва вид и размер на изискуемото
покритие, валидност, издадено от).“
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 41
Представено, ще бъде разглеждано след
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил:
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *jpeg/.
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От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта
за участие от участника “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД не отговаря в пълна степен на изискванията
поставени от възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни
документи за отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и/или документите
към него.
5.По отношение на офертата на участник „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, вх. № 24 от 04.02.2020г.,
11:24 часа, единодушно комисията констатира следното:
___________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
офертата - Образец № 1
Представен подписан Ивайло Цветанов
Цветанов - управител.
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Ивайло Цветанов Цветанов управител, съответства на информация от
Търговски регистър.
2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
1. КСБ централен професионален регистър на строителя
удостоверение № I - TV 0 2 0 2 2 2 - обхват: първа група
строежи от трета до пета категория № III - TV 0 0 6 8 4 4 обхват: трета група строежи от трета до пета категория №
IV - TV 0 0 9 6 0 4 обхват: четвърта група строежи от трета до
пета категория Участника е предоставил информация за
Централен професионален регистър на строителя
към
Камара на строителите в България. След направена
справка
на
декларирания
интернет
адрес
httDS ://геаis te r.k s b .b a /o u b view .D hD?id m e m b e rs = 8 4 5 5
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Непълнота в подадената информация
2 .4
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна Съгласно Документацията към обявата
„Изискуемата
информация
относно
полица за риск „професионална отговорност":
1.Участника е декларирал наличие на Застрахователна горепосоченото изискване за икономическо и
полица за риск „професионална отговорност“ възлизаща на финансово състояние, участниците попълват
в Част IV: Критерии за подбор, буква Б:
200000 лева.
Икономическо и финансово състояние, т.5)
9
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от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея (като се
посочва вид и размер на изискуемото
покритие, валидност, издадено от).“
3.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено ще бъде разглеждано след
поръчка - Образец № 3.
като комисията допусне участника до този
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Представено ще бъде разглеждано след
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
участника е приложил:
етап.
1. Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта
за участие от участника „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, не отговаря в пълна степен на изискванията
поставени от възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни
документи за отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и/или документите
към него.
6. По отношение на офертата на участник “МС СТРОЙ БИЛДИНГ“ЕООД, вх. № 25 от 04.02.2020г.,
11:26 часа, единодушно комисията констатира следното :
___________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан Минчо Петков Танев офертата - Образец № 1
управител.
2.

2.1

2.2
2.3

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП)-Образец №2.
подпис от Минчо Петков Танев - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Камара на строителите в България .Централен
професионален регистър на строителя срок на валидност
30.09.2020 г. www.reaister.ksb.ba с Удостоверение № V-TV
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014887 строежи от Пета група.
След направена справка на декларирания интернет адрес
www.reaister.ksb.ba единодушно комисията констатиоа. че
участникът е вписан в съответния регистър и
декларираните обстоятелства в тази част покриват
критериите за подбор поставени от Възложителя.
2.4 Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането и строителството" за дейност строителство
Застрахователна полица № 0000687353 издадена от ЗАД
"Армеец" АД срок на валидност от 19.03.2019 до 18.03.2020
www.armeec.ba. С покритие 100000 лева.
3.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено ще бъде разглеждано след
поръчка - Образец № 3.
като комисията допусне участника до този
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Представено ще бъде разглеждано след
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
участника е приложил:
етап.
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат ‘ excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника “МС СТРОЙ
БИЛДИНГ“ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
7.По отношение на офертата на участник „ПРОЕКТСТРОЙ - СТАНКОВ“ЕООД, вх. № 26 от
04.02.2020г., 11:28 часа, единодушно комисията констатира следното:____________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Сашо Илиев
офертата - Образец № 1
Станков - управител.
2.

2.1

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Сашо Илиев Станков - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Участника е поставил и разпечатан на хартия
ЕЕДОП подписан и подпечатан с мокър
печат.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
11
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необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Първа група, Четвърта, категория, съгласно Правилника за
реда за вписване и водене на Централния професионален
регистър на строителя и притежава удостоверение № I - TV
019239c валидност до 30.09.2020г.
Участника
е
предоставил
информация
за
Централен професионален регистър на строителя
към
Камара на строителите в България. След направена
справка на декларирания интернет адрес Register.ksb.bg
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
2.4 Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ възлизаща на
Застрахователна полица № 0000826524, издадена от ЗАД
.АрмеецИ, валидна до 02.03.2020г.г. с лимит на отговорност
400 000,00 лв., професионална дейност: Строител.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено ще бъде разглеждано след
3.
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец N9 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Представено ще бъде разглеждано след
Ценово предложение - Образец № 5
4.
като
комисията допусне участника до този
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5
етап.
участника е приложил:
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана.
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани/.
Приложение № 1 - КСС на електронен носител във формат
формат *pdf.
2.Анализи по всички видове СМР формат *excel.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
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грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника
„ПРОЕКТСТРОЙ - СТАНКОВ“ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
в.По отношение на офертата на участник „ХИДРОСТРОЙ 2020“ЕООД, вх. № 29 от 04.02.2020г., 12:45
часа, единодушно комисията констатира следното:_____________________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
офертата - Образец № 1
Представен подписан от Тони Крумов Петров
- управител.
2.
Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
подпис от Тони Крумов Петров - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
2.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
2.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
2.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ от
ЦПРСБ. Участника е предоставил информация за
Централен професионален регистър на строителя
към
Камара на строителите в България. След направена
справка
на
декларирания
интернет
адрес
https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=19558eflHH
одушно комисията констатира, че участникът е вписан в
съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
2.4 Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застрахователна
полица
за
риск
„професионална
отговорност“
застрахователна полица 1319190855000296, издадена на
14.11.2019 г. от "Дженерали Застраховане" АД със срок на
валидност 14.11.2019 г. - 13.11.2020 г. с покритие строителство Издадена от "Дженерали Застраховане" АД и
покритие 100000 лв.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено ще бъде разглеждано след
3.
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец № 3.
Съгласно. изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
13
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с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Представено ще бъде разглеждано след
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
участника е приложил:
етап.
1. Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/ участника е предоставил допълнително и Анализи по
всички видове СМР на електронен носител във формат
‘ excel.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е^ налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника
„ХИДРОСТРОЙ 2020“ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
9. По отношение на офертата на участник „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, вх. № 30 от 04.02.2020г., 13:09 часа,
единодушно комисията констатира следното:_________________________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан Юлиян Иванов Димчев
офертата - Образец № 1
- управител.
2.

3.

4.

Единен европейски документ за обществени поръчки Непълнота в подадената информация
ЕЕДОП не е представен от участника.
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
Комисията открива електронен носител - CD
с надпис ЕЕДОП, но файлът е формат espdresponse (love4).zip. В изпълнение на чл. 67,
ал. 4 от Закона за обществените поръчки,
считано от 01.04.2018 г. Единният
европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), се представя задължително в
електронен вид по образец , утвърден от
Европейската комисия.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Представено ще бъде разглеждано след
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил:
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат ‘ excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/.
- участника е предоставил допълнително и Анализи по
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всички видове СМР на електронен носител във формат
‘ excel.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта
за участие от участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД не отговаря в пълна степен на изискванията поставени
от възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи
за отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и/или документите към него.
Ю.По отношение на офертата на участник „СТРОЙКО“ ООД, вх. № 31 от 04.02.2020г., 13:11 часа,
№
1.

Изискани документи / Участници
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
офертата - Образец № 1
Представен подписан Иван Трайков управител.

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки Непълнота в подадената информация
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
ЕЕДОП не е представен от участника.
Комисията открива електронен носител - CD
с надпис ЕЕДОП, но файлът е във формат,
който не може да се отвори за проверка. В
изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за
обществените
поръчки,
считано
от
01.04.2018 г. Единният европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП), се
представя задължително в електронен вид
по образец , утвърден от Европейската
комисия.
3.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 41
Представено ще бъде разглеждано след
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил:
1. Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта
за участие от участника „СТРОЙКО“ ООД не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от
възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за
отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и/или документите към него.
11.По отношение на офертата на участник “НОРДСТРОЙ“ ЕООД, вх. № 32 от 04.02.2020г., 13:12
часа, единодушно комисията констатира следното :
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан Златко Иванов Илиев
офертата - Образец № 1
- управител.
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2.

2.1

2.2
2.3

2.4

3.

4.

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
подпис от Златко Иванов Илиев
управител, съответства на информация от
Търговски регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Камара на строителите в България - Централен
професионален регистър на строителя. След направена
справка
на
декларирания
интернет
адрес
http://register.ksb.bg единодушно комисията констатира, че
участникът е вписан в съответния регистър и
декларираните обстоятелства в тази част покриват
критериите за подбор поставени от Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането и строителството" за дейност строителство
в ЗАД .Армеец“, Застрахователна полица № 20 280 1317С
014061. cdok на валидност 31.01.2021 год. www.armeec.ba
С покритие 200000 лева.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец Ns 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Представено, ще бъде разглеждано след
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил:
1. Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/.
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От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника
“НОРДСТРОЙ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
12.По отношение на офертата на участник “БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД, вх. № 33 от 04.02.2020г., 13:14
часа, единодушно комисията констатира следното :____________________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Жана Георгиева
офертата - Образец № 1
Нанова- управител.
2.

2.1

2.2
2.3

2.4

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Жана Георгиева Нанова управител, съответства на информация от
Търговски регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Удостоверение за I група, IV и V категория строежи - номер
на удостоверението - TV 019884 валидност - 30.09.2020 г.
Удостоверение за V група строежи, отделни видове СМР номер на удостоверението TV 013859 валидност 30.09.2020 г. протокол № 1206/07.02.2019 г. за вписване в
Регистъра на строителите в България Издадено от
Камарата на строителите в България След направена
справка
на
декларирания
интернет
адрес
httD://reaister.ksb.Ьа/Dub view.DhD?id members=18817
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност
на участниците
в
проектирането и строителството" за дейност строителство
застрахователна полица № 000-8-141-13121910003853,
издадена от ЗАД,, ОЗК-Застраховане” АД, срок на
валидност - 11.06.2020 г., за дейност строител
17

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 72/05.02.2020Г.
Съответната информация не е на разположение в
електронен формат.
Издадено от ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД www.armeec.ba С
покритие 100000 лева.
3.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
поръчка - Образец № 3.
като комисията допусне участника до този
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Представено, ще бъде разглеждано след
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
участника е приложил:
етап.
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат ‘ excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/. участника прилага на електронен носител и Анализи по
всички видове СМР във формат ‘ excel.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника “БОБСТРОЙ
БГ“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
13. По отношение на офертата на участник “ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 34 от 04.02.2020г., 13:15
часа, единодушно комисията констатира следното:____________________________________ _
№ Изискани документи / Участници
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
1.
Представен подписан от Данаила Лазарова
офертата - Образец № 1
Тодорова - управител.
2.

2.1

2.2
2.3

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Данаила Лазарова - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Удостоверение за вписване: № TV-021004 - първа група,
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четвърта и пета категория, валидност на сертификата 30.09.2020 г. № TV-014565 - пета група строежи, отделни
видове СМР, валидност на сертификата - 30.09.2020г.
Издадено от Камара на строителите в България.След
направена справка на декларирания интернет адрес
http://reqister.ksb.ba/Dub view.php?id members=15902
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
2.4 Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането и строителството" за дейност строителство
застрахователна полица № 19159Р10005 срок на
валидност на застраховката - 25.07.2020 г., издадел
„Уника” АД, за дейност строителство. С покритие 200000
лева.
3.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец Ns 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Представено, ще бъде разглеждано след
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил:
1. Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат ‘ excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/. участника прилага на електронен носител и Анализи по
всички видове СМР във формат ‘ excel.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника “ДАНАИЛА
БИЛД“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
14.По отношение на офертата на участник “ТОДИС ЕООД, вх. № 35 от 04.02.2020г., 13:17 часа,
единодушно комисията констатира следното:__________________________________ _______________
№ Изискани документи / Участници
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
1.
Представен подписан от Стоян Нанов офертата - Образец № 1
управител.
2.

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Стоян Нанов управител,
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съответства на информация от Търговски
регистър.

2.1

2.2
2.3

2.4

3.

4.

Вписани са необходимите данни от част II информация за
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
първа група, строежи от четвърта и пета категория,
удостоверение №TV 015485, валидно до 30.09.2020 г. и
пета група, отделни видове СМР, удостоверение № TV
010904, валидно до 30.09.2020 г. Издадено от Камара на
строителите в България. След направена справка на
декларирания интернет адрес www.ksb.bq единодушно
комисията констатира, че участникът е вписан в
съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането
и
строителството"
номер
на
застрахователната полица 0748-200-2020-00002, издадена
от ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД, на 25.01.2020 г. и срок на
валидност на застраховката - 24.01.2021 г. Информацията
не е на разположение в електронен формат. Издадено от
ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД С покритие 100000 лева.
Техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5
участника е приложил:
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и

Липсва основание за отстраняване

Липсва основание за отстраняване
Липсва основание за отстраняване

Липсва основание за отстраняване

Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
етап.

Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
етап.
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подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/. участника прилага на електронен носител и Анализи по
всички видове СМР във формат *ехсе1.______________________________________________________
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника “ТОДИС
ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
15.По отношение на офертата на участник “СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД, вх. № 36 от 04.02.2020г., 13:19
часа, единодушно комисията констатира следното:____________________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Методи Ивайлов
офертата - Образец № 1
Асенов - управител.
2.

2.1

2.2
2.3

2.4

3.

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Методи Ивайлов Асенов управител, съответства на информация от
Търговски регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Издадено от Камара на строителите в България. След
направена справка на декларирания интернет адрес
httD://reqister.ksb.bq/oub view.DhD?id members=18002
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането
и
строителството"
полица
№
Е19740000112/01.03.2019 г. валидност - 24.00 часа на
29.02.2020г. издател: ЗД „БУЛИНС” АД С покритие 100000
лева.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец Ns 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
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Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Представено, ще бъде разглеждано след
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
участника е приложил:
етап.
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат ‘ excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/. участника прилага на електронен носител и Анализи по
всички видове СМР във формат ‘ excel.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника “СТРОЙ
ДОМ 79“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
16. По отношение на офертата на участник „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, вх. № 37 от 04.02.2020г., 13:21 часа,
единодушно комисията констатира следното:_________________________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен
подписан
от
Цветелин
офертата - Образец № 1
Благовестов Митков - управител.
2.

2.1

2.2
2.3

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Цветелин Благовестов Митков управител, съответства на информация от
Търговски регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
След направена справка на декларирания интернет адрес
httos://reqister.ksb.ba/ единодушно комисията констатира, че
участникът е вписан в съответния регистър и
декларираните обстоятелства в тази част покриват
критериите за подбор поставени от Възложителя.
Участника е приложил към офертата си и Удостоверения
от ЦПРС и талои за вписване - документите са копия
заверени с гриф“Вярно с оригинала“.
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2.4

3.

4.

Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ възлизаща на
100000 лева.

Непълнота в подадената информация
Съгласно Документацията към обявата
„Изискуемата
информация
относно
горепосоченото изискване за икономическо и
финансово състояние, участниците попълват
в Част IV: Критерии за подбор, буква Б:
Икономическо и финансово състояние, т.5)
от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея (като се
посочва вид и размер на изискуемото
покритие, валидност, издадено от).“
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
поръчка - Образец № 3.
като комисията допусне участника до този
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Ценово предложение - Образец № 5
Представено, ще бъде разглеждано след
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
участника е приложил:
етап.
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/. участника прилага на електронен носител и Анализи по
всички видове СМР във формат ‘ excel.
Участника е Поставил Ценовото си предложение Образец № 5 и приложенията към него в отделена
непрозрачна запечатана опаковка с надпис „Предлагани
ценови параметри“.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта
за участие от участника „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД не отговаря в пълна степен на изискванията поставени
от възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи
за отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и/или документите към него.
17. По отношение на офертата на участник ЕТ“АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, вх.№ 38 от

№
1.

Изискани документи / Участници
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Янко Славчев офертата - Образец № 1
управител.

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Янко Славчев управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Липсва
основание за отстраняване
Вписани са необходимите данни от част II информация за
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма

2.1
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2.2
2.3

2.4

3.

4.

да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
протокол № 1312/07.11.2019 г. • първа група, строежи от
трета до пета категория, удостоверение № TV-021321, срок
на валидност - 30.09.2020 г., пета група, отделни видове
СМР, удостоверение № TV-014778, срок на валидност 30.09.2020 г. Издадено от Камара на строителите в
България. След направена справка на декларирания
интернет
адрес
httD://reaister.ksb.ba/oub view.DhD?id members=8873
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането и строителството" застрахователна полица
№ 22319325/13121910003527, издадена от ЗК „Лев Ине”
АД, срок на валидност - 14.05.2020 г., за дейност строител
Съответната информация не е на разположение в
електронен формат. С покритие 400000 лева.
Техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5
участника е приложил:
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана.
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани/.
Комисията не открива:
1. Участника не е приложил Приложение № 1 - КСС на
електронен носител във формат формат *pdf. и формат
*excel.
2.
Участника не е приложил Анализи по всички видове

Липсва основание за отстраняване
Липсва основание за отстраняване

Липсва основание за отстраняване

Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
етап.

Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
етап.

СМР
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във формат *pdf на електронен носител._____________________________________________________
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника ЕТ“АССТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ и критериите за подбор на Възложителя.
18.По отношение на офертата на участник ЕТ“МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, вх. № 39 от 04.02.2020г.,
13:24 часа, единодушно комисията констатира следното :
___________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
офертата - Образец № 1
Представен подписан от Методи Георгиев управител.
2.

2.1

2.2
2.3

2.4

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Методи Георгиев - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Удостоверение за вписване в ЦПРС D номер 014370 за
изпълнение на първа група, строежи от трета до пета
категория, валидност до 30.09.2020 г.номер 010102 за
изпълнение на пета група строежи, отделни видове СМР,
валидност до 30.09.2020г. След направена справка на
декларирания
интернет
адрес
htto://reqister.ksb.bq/Dub view.DhD?id members=15532
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност
на участниците
в
проектирането
и
строителството"
номер
на
застрахователната
полица
Е19740000418/233280,
издадена от БУЛ ИНС, срок на валидност на застраховката
- 23.07.2020 г. Съответната информация не е на
разположение в електронен формат. С покритие 200000
25
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лева.
3.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
поръчка - Образец Ns 3.
като комисията допусне участника до този
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Представено, ще бъде разглеждано след
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
участника е приложил:
етап.
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/. участника прилага на електронен носител и Анализи по
всички видове СМР във формат ‘ excel.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника ЕТ“МОНИ-8
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“ и критериите за подбор на Възложителя.
19. По отношение на офертата на участник „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, вх. № 40 от
04.02.2020г., 13:25 часа, единодушно комисията констатира следното:____________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Евгени Гюнкин офертата - Образец № 1
управител.
2.

3.

4.

Единен европейски документ за обществени поръчки Непълнота в подадената информация
ЕЕДОП е представен от участник на
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
електронен носител - CD с надпис ЕЕДОП,
файлът не е подписан с електронен подпис.
В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за
обществените
поръчки,
считано
от
01.04.2018 г. Единният европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП), се
представя задължително в електронен вид
по образец , утвърден от Европейската
комисия. Запазване на файла във формат
*pdf е необходимо, за да се подпише
цифрово и да се предостави на възложителя.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Представено, ще бъде разглеждано след
Ценово предложение - Образец № 5
като
комисията допусне участника до този
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5
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участника е приложил:
етап.
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/. участника прилага на електронен носител и Анализи по
всички видове СМР във формат ‘ excel.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта
за участие от участника „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД не отговаря в пълна степен на
изискванията поставени от възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени
допълнителни документи за отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и
документите към него.
20. По отношение на офертата на участник „КОНСТРУКСИО“ ЕООД, вх. № 41 от 04.02.2020г., 13:27
часа, единодушно комисията констатира следното :____________________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Гинка Братоева офертата - Образец № 1
управител.
2.

2.1

2.2
2.3

2.4

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Гинка Братоева - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т . 5, буква «а» от ЗУТ.
Талон № I- TV 018180, валиден до 30.09.2020г.След
направена справка на декларирания интернет адрес
h ttD s ://re q is te r.k s b .b a единодушно комисията констатира, че
участникът е вписан в съответния регистър и
декларираните обстоятелства в тази част покриват
критериите за подбор поставени от Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност
на участниците
в
проектирането и строителството" № на застрахователна
полица 19 360 1317С 014523, валидна до :04.01.2021 г.
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Издадена от ЗАД Армеец.С покритие 100000 лева.
3.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
поръчка - Образец № 3.
като комисията допусне участника до този
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Представено, ще бъде разглеждано след
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
участника е приложил:
етап.
1. Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/; като формата
*pdf участника го е подписал с електронен подпис.
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/. участника го е подписал с електронен подпис.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника
„КОНСТРУКСИО“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
21.По отношение на офертата на участник “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, вх. № 42 от 04.02.2020г.,
13:29 часа, единодушно комисията констатира следното :_______________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Иван Дечев офертата - Образец № 1
изпълнителен директор.
2.

2.1

2.2
2.3

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
подпис от Иван Печев Дечев
Изпълнителен директор, Татяна Павлинова
Дечева и Пламен Иванов Дечев/съвет на
директорите/ съответства на информация от
Търговски регистър.
Участника е приложил към офертата си и
ЕЕДОП на хартиен носител.
Липсва
основание за отстраняване
Вписани са необходимите данни от част II информация за
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Непълнота в подадената информация
Съгласно Документацията към обявата
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
информация
относно
1.Участника е декларирал, че е вписан в съответния „Изискуемата
професионален регистър. Подал е информация, че изискването за годност, участниците
декларираната информация не е достъпна безплатно за попълват в Част IV: Критерии за подбор,
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органите от база данни в държава — членка на ЕС.
2.4

Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника в ЕЕДОП не е декларирал, че разполага със
Застрахователна полица за риск „професионална
отговорност“.
Участника е приложил копие заверено с гриф Вярно с
оригинала
на
Застрахователна
полиза
2122202213000056/03022020 на ДЗИ.

буква А: Годност, т.1) от ЕЕДОП. съгласно
описаното в нея.“
Непълнота в подадената информация
При подаване на офертата, на основание
чл.67, ал.1, във вр. с чл.192, ал.З ЗОП
участникът декларира съответствие с
поставеното изискване чрез попълване в
Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП).
Изискуемата
информация
относно
горепосоченото изискване за икономическо и
финансово състояние, участниците попълват
в Част IV: Критерии за подбор, буква Б:
Икономическо и финансово състояние, т.5)
от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея (като се
посочва вид и размер на изискуемото
покритие, валидност, издадено от).“
Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
етап.

Техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 41
Участника прилага към офертата си и Проект на договор.
Представено, ще бъде разглеждано след
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил:
1. Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *pdf- подписана с електронен подпис /;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат ‘ pdfподписана с електронен подпис /.
Комисията не открива :
1.Участника не Ь приложил Приложение № 1 - КСС на
електронен носител във формат формат ‘ excel.
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта за
участие от участника ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, не отговаря в пълна степен на изискванията
поставени от възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни
документи за отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и/или документите
към него.
22. По отношение на офертата на участник “ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, вх. № 43 от 04.02.2020г., 13:50 часа,
единодушно комисията констатира следното :______________________________________________
№ Изискани документи / Участници
1.
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
Представен подписан от Наталия Георгиева
офертата - Образец № 1
- управител.
2.

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
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2.1

2.2
2.3

подпис от Наталия Георгиева - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
131120358, ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е
ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ- ПРОТОКОЛ No. 0853 / 08.10.2015
г., срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020г., I
ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство,
прилежащата
му
инфраструктура,
електронни
съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т.
1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - TV 015188, 1.1
строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4
от ПРВВЦПРС; (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6,
т.1.4.4. и т.1.5.6) II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото
строителство и опазването на околната среда съгласно
чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № IV - TV
007430: 4.1 строежи от първа до пета категория съгласно
чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; III ТРЕТА ГРУПА: строежи от
енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1,
т. 3 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № III - TV 004989; 3.3
строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от
ПРВВЦПРС. IV ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната
инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:
Удостоверение № II - TV 004285; 2.3 строежи от трета и
четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; V
ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни
работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:
Удостоверение № V - TV 010688; 43.11 Събаряне и
разрушаване 43.12 Земни работи 43.13 Сондиране и
пробиване 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни
сгради 42.12 Строителство на подземни и наземни релсови
пътища 42.13 Строителство на мостове и тунели 42.22
Строителство
на
преносни
и
разпределителни
електрически и далекосъобщителни мрежи 42.99
Строителство на други съоръжения, некласифицирани
другаде 43.91 Покривни работи 42.11 Строителство на
автомагистрали, пътища и самолетни писти 42.21
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Строителство
на
преносни
и
разпределителни
тръбопроводи 42.91 Строителство на хидротехнически
съоръжения 43.99 Други специализирани строителни
дейности, некласифицирани другаде 43.21 Изграждане на
електрически
инсталации
43.22
Изграждане
на
водопроводни, канализационни,отоплителни и климатични
инсталации 43.29 Изграждане на други инсталации 80.20
Дейности в областта на технически системи за сигурност
43.31 Полагане на мазилки 43.32 Монтаж на дограма и
дърводелски работи 43.33 Полагане на облицовки и
настилки 43.34 Боядисване и стъклопоставяне 43.39 Други
довършителни строителни дейности. Издадено от Камара
на строителите в България, ЦПРС. След направена
справка
на
декларирания
интернет
адрес
h ttD ://re q is te r.k $ b .b q / единодушно комисията констатиоа. че
участникът е вписан в съответния регистър и
декларираните обстоятелства в тази част покриват
критериите за подбор поставени от Възложителя.
2.4 Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането и строителството" Застрахователна полица
№ 212219213000343/21.08.2019г. по задължителна
застраховка „професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ валидна до 22.08.2020г.
Издадено от Застрахователно дружество ДЗИ - Общо
застраховане АД.С покритие 600000 лева.
3.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения етап.
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Представено, ще бъде разглеждано след
4.
Ценово предложение - Образец № 5
Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
етап.
участника е приложил :
1.Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат *excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/.
От гореизложеното комисията установи, че не е налице липса, непълнота и несъответствие на
информацията, предоставена от участника. Не е налице нередовност, както и не е налице фактическа
грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на участника “ДИЕЛ
ТРЕЙД“ ЕООД и критериите за подбор на Възложителя.
23. По отношение на офертата на участник „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, вх.№ 45 от 04.02.2020г., 15:50 часа,
единодушно комисията констатира следното :
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№
1.

Изискани документи / Участници
Опис на представените документи съдържащи се в Липсва основание за отстраняване
офертата - Образец № 1
Представен подписан от Йочо Йочев управител.

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
подпис от Йочо Йочев управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Издадено от Камара на строителите в България. След
направена справка на декларирания интернет адрес
httD ://reaister.ksb.Ьа/ единодушно комисията констатира, че
участникът е вписан в съответния регистър и
декларираните обстоятелства в тази част покриват
критериите за подбор поставени от Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Непълнота в подадената информация
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна Съгласно Документацията към обявата
„Изискуемата
информация
относно
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка горепосоченото изискване за икономическо и
"Професионална
отговорност на участниците
в финансово състояние, участниците попълват
проектирането и строителството" и е вписал покритие в Част IV: Критерии за подбор, буква Б:
Икономическо и финансово състояние, т.5)
200000 лева.
от
ЕЕДОП, съгласно описаното в нея (като се
Участника е приложил копие заверено „Вярно с оригинала“
на
Застрахователна
полица
№ посочва вид и размер на изискуемото
1319190040000085/10.04.2019г.
по
задължителна покритие, валидност, издадено от).“
застраховка „професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството“ валидна до 10.04.2020г.
Издадено от Застрахователно дружество ДЗИ - Общо
застраховане АД.С покритие 200000 лева.
Техническо предложение за изпълнение на обществената Представено, ще бъде разглеждано след
като комисията допусне участника до този
поръчка - Образец № 3.
етап.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения
Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията
на труд / Образец № 4/
Представено, ще бъде разглеждано след
Ценово предложение - Образец № 5

2.1

2.2
2.3

2.4

3.

4.
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Съгласно изискването на Възложителя към Образец № 5 като комисията допусне участника до този
участника е приложил :
етап.
1. Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в
оригинал, подписана и подпечатана, и на електронен
носител във формат ‘ excel и формат *pdf/;
2. Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и
подпечатани, и на електронен носител във формат *pdf/.___________________________________________
От гореизложеното комисията прие, че на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП, подадената оферта за
участие от участника „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от
възложителя и е необходимо от страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за
отстраняване на несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и документите към него.
Комисията на 28.02.2020г подготви за изпращане Уведомление на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП
за да уведоми участниците, за които е констатирана липса, непълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, като изисква да отстранят непълнотите или
несъответствията в срок 3 работни дни. Уведомлението е подготвено и подписано от всички членове
на комисията.
Уведомлението на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП е изпратено на 28.02.2020г с куриерска фирма
Еконт, чрез експерт обществени поръчки, до следните участници :
1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД - Уведомление с изх.№ 80/28.02.2020г.
2. „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - Уведомление с изх.№ 81/28.02.2020г.
3. “ДЖАМБА30В СТРОЙ“ ЕООД - Уведомление с изх.№ 82/28.02.2020г.
4. „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД - Уведомление с изх.№ 83/28.02.2020г
5. „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД - Уведомление с изх.№ 84/28.02.2020г
6. „СТРОЙКО“ ООД - Уведомление с изх.№ 85/28.02.2020г
7. „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД - Уведомление с изх.№ 86/28.02.2020г
8. „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД - Уведомление с изх.№ 87/28.02.2020г
9. “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД - Уведомление с изх.№ 88/28.02.2020г
10. „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД - Уведомление с изх.№ 89/28.02.2020г
След гореописаните действия комисията единодушно реши да се събере за разглеждане на
допълнително представените документи и/или ЕЕДОП от участниците след изтичане срока по чл.97,
ал.5 от ППЗОП.
II.
Действия и констатации на комисията съгласно, констатирани обстоятелства по чл.97, ал.5
от ППЗОП.
На 09.03.2020г. комисията се събра в пълен състав за разглеждане на допълнително
представените документи по чл.97, ал.5 от ППЗОП и констатира следното:
1.
Участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД е получил Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП на
02.03.2020г, съгласно обратна разписка № 708639817 от 02.03.2020г.
2. Участника „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е получил Уведомление по чл.97, ал.5 от
ППЗОП на 02.03.2020г, съгласно обратна разписка № 708639818 от 02.03.2020г.
3. Участника “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД е получил Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП на
02.03.2020г, съгласно обратна разписка № 708639819 от 02.03.2020г.
4. Участника „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГЕООД е получил Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП на
02.03.2020г, съгласно обратна разписка № 708639820 от 02.03.2020г.
б.Участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД е получил Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП на
02.03.2020г, съгласно обратна разписка № 708639821 от 02.03.2020г.
6.
Участника „СТРОЙКО“ ООД е получил Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП на 02.03.2020г,
съгласно обратна разписка № 708639822 от 02.03.2020г.
7.
Участника „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД е получил Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП на 02.03.2020г,
съгласно обратна разписка № 708639824 от 02.03.2020г.
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8.
Участника „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД е получил Уведомление по чл.97, ал.5 от
ППЗОП на 02.03.2020г, съгласно обратна разписка № 708639825 от 02.03.2020г.
9.
На Участника “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД е изпратено Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП
на 02.03.2020г с изх.№ 88/28.02.2020г и товарителница № 708639826 от 28.02.2020г на куриерста
фирма ЕКОНТ. На 02.03.2020г. участника е направил разпореждане за промяна на условията на
пратката - Разпореждане № 170064708 за : договорен ден за разнос. Куриерска фирма ЕКОНТ на
02.03.2020 г., 14:26 ч. прави неуспешен опит за доставка - и пратката е върната от куриер в офис
София Опълченска, поради неуспешен опит за доставка - Отсъствие на получател. На 04/03/2020 г.
10:06 ч. участника прави ново разпореждане за промяна на условията по пратката - Разпореждане №
17085227 за: договорен ден за разнос. На 04.03.2020г Председателя на комисията изпраща електронно
подписано Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП на посочения от участника e-mail :
infratrans consult@abv.bq. участника потвърждава за получаване на Уведомление по чл.97, ал.5 от
ППЗОП на 02.03.2020г с изх.№ 88/28.02.2020г. на електронната поща на МБАЛ“проф.д-р.Параскев
Стоянов“ АД на 05.03.2020г. 12:00 часа. Като видно от движението на пратката участника е направил
още едно разпореждане в Четвъртък 05.03.2020г., 14:05 ч. разпореждане за промяна на условията по
пратката - Разпореждане № 17120372 за: договорен ден за разнос, като куриерската фирма в
Четвъртък 05.03.2020г. 14:08 ч. прави пореден неуспешен опит за доставка - и пратката е Върната от
куриер в офис София Опълченска, поради неуспешен опит за доставка - Отсъствие на получател.
10. Участника „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД е получил Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП на
02.03.2020г, съгласно обратна разписка № 708639827 от 02.03.2020г.
Участника „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД предоставя информация чрез Уведомление за промяна в
декларираните от него обстоятелствата - дружеството има нов управител и едноличен собственик на
капитала - Борислав Йочев Байчев, към уведомлението с изх.№ 027 от 02.03.2020г. участника прилага
и извлечение от Търговския регистър към Агенция по вписванията заверено с гриф „Вярно с
оригинала“. Участника прилага и Уведомление свободен текст от новия управител за съгласие с
подадените документи и образци относно участието на дружеството в процедура за строителство и
предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е”, на блок „Ж“ и на блок
„3“ на сградата на МБАГГПроф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч“. На документите е поставен вх.№
92 от 04.03.2020г. в регистъра на ОП.
След гореописаните констатации Комисията установи, че в определения в чл.97, ал.5 от ППЗОП са
постъпили допълнителни документи от следните участници :
1.„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД - допълнителни документи с вх.№ 105/06.03.2020г.
2. “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД - допълнителни документи с вх.№ 95/05.03.2020г.
3. „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД - допълнителни документи с вх.№ 94/05.03.2020г.
4. „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД - допълнителни документи с вх.№ 104/06.03.2020г.
5. „СТРОЙКО“ ООД - допълнителни документи с вх.№ 97/05.03.2020г.
6. „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД - допълнителни документи с вх.№ 91/04.03.2020г.
7. „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД - допълнителни документи с вх.№ 98/05.03.2020г.
8. “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД - допълнителни документи с вх.№ 101 от 06.03.2020г.
9. „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД - допълнителни документи с вх.№ 107/06.03.2020г.
На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително
представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в Обявата за събиране на оферти.
1.3а отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 28.02.2020г., участника „МИК БИЛД РУСЕ“
ЕООД е предоставил, следните документи :
1.1.Електронен носител - CD, със записан ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Марийка
Кирчева - управител, Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние,
т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е декларирал :
Застрахователна полица с покритие 600 000 лева, Издадена от ЗАД ОЗК Застраховане АД, полица №
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0748-165-2019-00008/04.10.2019г валидна до 03.10.2020г. Като участника предоставя и копие на
декларираната полица, заверено с гриф „Вярно с оригинала".
Комисията единодушно приема, че участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, оферта с вх.№ 20 от
31.01.2020г., 11:47 часа., съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, че не е
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице
нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „МИК БИЛД РУСЕ“
ЕООД.
2.3а отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 28.02.2020г., участника “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“
ЕООД е предоставил, следните документи :
2.1. Писмо с H3X.NQ 82 от 28.02.2020г за предоставяне на нов ЕЕДОП на електронен носител .
2.2. Електронен носител - CD, със записан ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Донислав
Василев Джамбазов - управител, Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово
състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е
декларирал : Застрахователна полица с покритие 200 000 лева, електронен адрес- www.dzi.bg , Код ЗП
№ 212219213000157/24.04.2019 г. ВАЛИДНА ДО 24,00 ЧАСА НА 25.04.2020г. Издадена от ДЗИ - Общо
застраховане ЕАД.
Комисията единодушно приема, че участника “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, оферта с вх. № 23 от
04.02.2020г., 11:22 часа, съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, че не е
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице
нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “ДЖАМБАЗОВ
СТРОЙ“ ЕООД.
3.3а отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 28.02.2020г., участника
ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД е предоставил, следните документи :
3.1.
Писмо с изх.№ 866 от 04.03.2020г за предоставяне на нов ЕЕДОП на електронен носител и
копие на застрахователна полица.
3.2.
Електронен носител - CD, със записан ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Ивайло
Цветанов Цветанов - управител, Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово
състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е
декларирал : Застрахователна полица с покритие 200 000 лева, Издадена от ЗП № 19 130 1317
0000843302, срок на валидност 23.07.2020 г., издадена от ЗАД Армеец АД. Като участника е приложил
и застрахователната полица копие, заверена с гриф „Вярно с оригинала“.
Комисията единодушно приема, че участника “ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, оферта с вх. № 24 от
04.02.2020г., 11:24 часа, съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, че не е
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице
нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критериите зй подбор на Възложителя.
Комисията допуска до
разглеждане техническото
предложение
на участника
“ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД.
4.3а отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 28.02.2020г., участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД
е предоставил, следните документи :
4.1. Писмо без изх.№ и с дата 05.03.2020г за предоставяне на нов ЕЕДОП на електронен носител .
4.2.
Електронен носител - CD, със записан ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Юлиян
Иванов Димчев - управител.
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1.

1.1

1.2
1.3

1.4

Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
(ЕЕДОП)- Образец №2.
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
подпис от Юлиян Иванов Димчев
управител, съответства на информация от
Търговски регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: .Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Камара на строителите в България - Централен
професионален регистър на строителя. Вписал е
информация за Удостоворение от ЦПРС от V - та.(пета)
категория,първоначално вписване ПРОТОКОЛ No. 1181/
04.10.2018 , Срок на валидност на контролния
талон:30.09.2020г.
След
направена
справка
на
декларирания
интернет
адрес
http://register.ksb.bg
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството" подал е информация за
електронен регистър https://www.uniqa.bg , Код 175222941
полица № 18159Р10003 от 16.03.2019г., с валидност до
15.03.2020г. Издаден от Застрахователна компания Уника ,
застраховка отговорност на строителя, С покритие 200000
лева.
Комисията единодушно приема, че участника „КОЗИРО Г - 95“ ЕООД, оферта с вх. № 30 от
04.02.2020г., 13:09 часа, съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, че не е
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице
нередовност, какго и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „КОЗИРОГ - 95“
ЕООД.
5.3а отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 28.02.2020г., участника „СТРОЙКО“ ООД е
предоставил, следните документи:
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1.

1.1

1.2
1.3

1.4

5.1 .Писмо без изх.№ и с дата 05.03.2020г за предоставяне на нов ЕЕДОП на електронен носител .
5.2.Електронен носител - CD, със записан ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Емил Иванов
4ванов - управител, Иван Иванов Трайков - управител.
Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
подпис от Емил Иванов Иванов - управител,
Иван Иванов Трайков - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Камара на строителите в България - Централен
професионален регистър на строителя. Вписал е
информация за Удостоворение от ЦПРС от V - та.(пета)
категория, Удостоверение № V - TV 013878 за строежи
пета група строежи , валидно до 30.09.2020 г Издадено от
ЦПРС. След направена справка на декларирания интернет
адоес httDs://reaister.ksb.bq/oub view.DhD?id members=332
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането и строителството” подал е информация за
Застрахователна полица № 0401-0-002613121910004354,
валидна до 14.08.2020 г. Издадена от ЗК "ЛЕВ ИНС" АД с
покритие 200000 лева.
Комисията единодушно приема, че участника „СТРОЙКС1“ ООД, вх. № 31 от 04.02.2020г., 13:11
часа, съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, че не е налице липса, непълнота
и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице нередовност, както и не е
налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към личното състояние на
участника и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „СТРОЙКО“ ООД
ЕООД.
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6.3а отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 28.02.2020г., участника „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД е
предоставил, следните документи:
6.1.
Писмо без изх.№ и дата, за предоставяне на нов ЕЕДОП на електронен носител и копие на
застрахователна полица.
6.2.
Електронен носител - CD, със записан ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Цветелин
Митков - управител, Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т.5)
от ЕЕДОП - Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е декларирал :
Застрахователна полица № 20159Р10001, издадена от ЗК Уника АД на „БГ СТРОЙ-Д” ЕООД Валидност
09.02.2020 - 08.02.2021 г. Застрахователно покритие Застрахователна отговорност по чл. 171 от ЗУТ
като строител за цялостно изпълнение на строителството или на отделните видове СМР за строежи
ЧЕТВЪРТА И ПЕТА категорията Застрахователна сума 100 000 лв.. Като участника е приложил и
застрахователната полица копие, заверена с гриф „Вярно с оригинала“.
Комисията единодушно приема, че участника „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, оферта с вх. № 37 от
04.02.2020г., 13:21 часа, съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, че не е
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице
нередовност, какго и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „БГ СТРОЙ-Д“
ЕООД.
7.3а отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 28.02.2020г., участника „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ
КОНСУЛТ“ ЕООД е предоставил, следните документи :
7.1 .Писмо без H3X.NQ и с дата 02.03.2020г за предоставяне на нов ЕЕДОП на електронен носител .
7.2.Елекгронен носител - CD, със записан ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Евгени Гюнкин
- управител._____________________________________________________________________________
1.
Единен европейски документ за обществени поръчки Липсва основание за отстраняване
(ЕЕДОП) - Образец № 2.
ЕЕДОП е представен подписан с електронен
подпис от Евгени Гюнкин - управител,
съответства на информация от Търговски
регистър.
1.1 Вписани са необходимите данни от част II информация за Липсва основание за отстраняване
икономическия оператор. Участникът е вписал всички
необходими данни и е отбелязал, че няма да участва в
процедурата заедно с други икономически оператори, няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, няма да използва подизпълнители.
1.2 Част III от ЕЕДОП „Основания за изключване” участникът е Липсва основание за отстраняване
декларирал липсата на основания за изключване.
1.3 Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от Липсва основание за отстраняване
ЕЕДОП - Вписване в съответен професионален регистър.
1.Участника е декларирал наличие на удостоверение от
Камарата на строителите за строителство на обекти от
пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Камара на строителите в България - Централен
професионален регистър на строителя. Вписал е
информация за Удостоверение № I - TV 017666 и
Удостоверение № V - TV 012410 с валидност 30.09.2020 г.
Издадено от Камара на строителите в България. След
направена справка на декларирания интернет адрес
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единодушно комисията констатира, че участникът е вписан
в съответния регистър и декларираните обстоятелства в
тази част покриват критериите за подбор поставени от
Възложителя.
1.4 Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и Липсва основание за отстраняване
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“ :
1.Участника е декларирал наличие на Застраховка
"Професионална
отговорност на участниците
в
проектирането и строителството" подал е информация за
Застраховка "Професионална отговорност на строителите"
съгласно чл. 137 от ЗУТ, четвърта категория строежи.
Застрахователна полица № Е19740000190/01,04,2019 г. с
валидност 06.04. 2020 г. Издаден(о) от ЗД БУЛ ИНС АДс
покритие 100000 лева.
Комисията единодушно приема, че участника „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, вх. № 40
от 04.02.2020г., 13:25 часа, съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, че не е
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице
нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „КЛИМА
ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД.
8. За отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 28.02.2020г., участника “ИНФРАТРАНС
КОНСУЛТ“ АД е предоставил, следните документи :
8.1.
Писмо без изх.№ и дата, за предоставяне на нов ЕЕДОП на електронен носител и хартиен
носител и копие на застрахователна полица.
8.2.
Елекгронен носител - CD, със записан ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от ЕЕДОП е
представен подписан с електронен подпис от Иван Печев Дечев - Изпълнителен директор, Татяна
Павлинова Дечева и Пламен Иванов Дечев/съвет на директорите/ за отстраняване на
несъответствията - Част IV: Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от ЕЕДОП - Вписване в
съответен професионален регистър - Участника е декларирал наличие на удостоверение от Камарата
на строителите за строителство на обекти от пета категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ.
Камара на строителите в България - Централен професионален регистър на строителя. Вписал е
информация за 0022/31.01.2008. Издадено от ЦПРС към КСБ. Издадено от Камара на строителите в
България. След направена справка на декларирания интернет адрес http://reaister.ksb.bg/spravki.php
единодушно комисията констатира, че участникът е вписан в съответния регистър и декларираните
обстоятелства в тази част покриват критериите за подбор поставени от Възложителя; Част IV:
Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП - Застрахователна
полица за риск „професионална отговорност“
е декларирал
www.dzi.bg , Код
212220213000056/03.02.2020 Издадено от ДЗИ-Общо Застраховане ЕАД. Застрахователна сума 400000
лв.
Комисията единодушно приема, че участника “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, вх. № 42 от
04.02.2020г., 13:29 часа, съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, че не е
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице
нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника “ИНФРАТРАНС
КОНСУЛТ“ АД.
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9. За отстраняване на констатираните от комисията несъответствия или липса на информация,
съгласно Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП с дата 28.02.2020г., участника „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД е
предоставил, следните документи:
9.1.
Електронен носител - CD, със записан ЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Борислав
Ванчев - управител, Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, т.5)
от ЕЕДОП - Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ е декларирал :
"Застрахователна полица № 1319190040000085/10.04.2019г. по задължителна застраховка
„професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ валидна до
10.04.2020г. Издадена от Застрахователно дружество ДЗИ - Общо застраховане АД.С покритие 200000
лева.
9.2.
Във връзка с постъпилите промени в дружеството и смяна на едноличния собственик и нов
управител, участника прилага и Образец № 4 от Обявата подписана от новия управител, както и лична
карта копие заверено с гриф“Вярно с оригинала“ на новият управител.
Комисията единодушно приема, че участника „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, оферта с вх.№ 45 от
04.02.2020г., 15:50 часа, съответства на критериите за подбор на Възложителя и приема, че не е
налице липса, непълнота и несъответствие на информацията, представена от участника. Не е налице
нередовност, както и не е налице фактическа грешка. Не е налице несъответствие с изискванията към
личното състояние на участника и критериите за подбор на Възложителя.
Комисията допуска до разглеждане техническото предложение на участника „ВЕНИ ПЛАСТ“
ЕООД.
Ю.Комисията констатира, че в срока по чл.97, ал.5 от ППЗОП от участника „ВЪЛКОВСТРОЙ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с вх.№ 21 от 03.02.2020г., 10:23 часа не е предоставил допълнителни
документи, съгласно направените констатации комисията в Уведомление по чл.97, ал.5 от ППЗОП, а
именно - подадената оферта за участие от участника „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД не
отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е необходимо от страна на
участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на несъответствията във
връзка с подадения ЕЕДОП и/или документите към него.
С оглед на гореизложеното на основание чл.192, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.1,т.5, буква „б“
от ЗОП, комисията единодушно предлага участника „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта
с вх.№ 21 от 03.02.2020г., 10:23 часа за отстраняване от участие в процедурата и не го допуска до
разглеждане на Техническото му предложение за изпълнение на поръчката.
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1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 20 от 31.01,2020г„ 11:47 часа.
2. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 22 от 03.02.2020г„ 12:28 часа.
3.
“ДЖАМБА30В СТРОЙ“ ЕООД, Оферта с вх. № 23 от 04.02.2020г„ 11:22 часа;
' 4. „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГЕООД, Оферта с вх. № 24 от 04.02.2020г„ 11:24 часа;
5.
“МС СТРОЙ БИЛДИНГЕООД, Оферта с вх. № 25 от 04.02.2020г„ 11:26 часа;
6. „ПРОЕКТСТРОЙ - СТАНКОВ“ЕООД, Оферта с вх. № 26 от 04.02.2020г„ 11:28 часа;
7. „ХИДРОСТРОЙ 2020“ЕООД, Оферта с вх. № 29 от 04.02.2020г„ 12:45 часа;
8. „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, Оферта с вх. № 30 от 04.02.2020г„ 13:09 часа;
9. „СТРОЙКО“ ООД, Оферта с вх. № 31 от 04.02.2020г„ 13:11 часа;
Ю.“НОРДСТРОЙ“ ЕООД, Оферта с вх. № 32 от 04.02.2020г„ 13:12 часа
11 .“БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД, Оферта с вх. № 33 от 04.02.2020г„ 13:14 часа
12.
“ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, Оферта с вх. № 34 от 04.02.2020г„ 13:15 часа
13.
“ТОДИС ЕООД, Оферта с вх. № 35 от 04.02.2020г„ 13:17 часа
14.
“СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД, Оферта с вх. № 36 от 04.02.2020г., 13:19 часа
15. „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, Оферта с вх. № 37 от 04.02.2020г„ 13:21 часа
16. ЕГАС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, Оферта с вх. № 38 от 04.02.2020г„ 13:23 часа
17.
ЕГМОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, Оферта с вх. № 39 от 04.02.2020г„ 13:24 часа
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18.,.КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, Оферта с вх. № 40 от 04.02.2020г„ 13:25 часа
19. „КОНСТРУКСИО“ ЕООД, Оферта с вх. № 41 от 04.02.2020г„ 13:27 часа
20. “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, Оферта с вх. № 42 от 04.02.2020г„ 13:29 часа
21 .“ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, Оферта с вх. № 43 от 04.02.2020г„ 13:50 часа
22. „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 45 от 04.02.2020г„ 15:50 часа
Комисията в изпълнение на чл. 103, ал. 4 от ЗОП взе горното решение единодушно. По
направените констатации и решение няма особени мнения.
При разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, комисията
констатира, че предоставената информация и данни съответстват на минималните изисквания,
поставени от възложителя.
Представените документи доказват, че цитираните по горе участници отговарят на заложените
минимални изисквания, посочени в обявата за събиране на оферти, за изпълнение на поръчката.
Документите в офертата на участниците отговарят на изискванията и критериите за подбор,
посочени в обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП и документацията за
участие, одобрени от възложителя.
Представените от участниците документи и информация са в съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, посочени от възложителя и комисията ги допуска до
следващия етап на процедурата - разглеждане на Техническото предложение.
Ш.Проверка на съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя
на допуснатите до този етап участници.
Комисията на 10.03.2020г. престъпи към разглеждане на Техническите предложения на допуснатите
до този етап участници и провери за съответствието на предложенията с предварително обявените
условия от Възложителя в поканата.
От извършената проверка комисията единодушно констатира следното :
1.Участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 20 от 31.01.2020г., 11:47 часа е
представил - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Марийка Кирчева - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
1.1 .Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (словом: деветдесет) календарни дни, считано
от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето
на Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително
извършените СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от
участника срок за изпълнение в календарни дни).
1.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 7 /словом: седем/ години.
1.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 1.2. : 4 / четири / календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
1.4-Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 4 /четири/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
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Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка
участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 20 от 31.01.2020г., 11:47 часа.
2. Участника „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД, оферта с вх.№ 22 от 03.02.2020г., 12:28 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3. Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Бейтула Мюмюн - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
2.1.
Срок за изпълнение на СМР по договора - 83 (словом: осемедесет и и три) календарни дни,
считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето
на Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително
извършените СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от
участника срок за изпълнение в календарни дни).
2.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 5 /словом: пет/ години.
2.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 2.2.: 15 / петнадесет / календарни дни, считани от получаването на уведомление
от Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
2.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участника прилага и Линеен календарен график, който не се разглежда от комисията, същият не е
поставен като изискване от Възложителя.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД, оферта с вх.№ 22 от 03.02.2020г., 12:28 часа.
3. Участника “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, оферта с вх. № 23 от 04.02.2020г., 11:22 часа е
представил - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Донислав Джамбазов Управител.
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Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
3.1. Срок за изпълнение на СМР по договора - 85 (словом: осемедесет и пет) календарни дни,
считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето
на Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително
извършените СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от
участника срок за изпълнение в календарни дни).
3.2. Гаранционен срок на извършените СМР: 5 /словом: пет/ години.
3.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 3.2. : 5 / пет / календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
3.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 10 /десет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, оферта с вх. № 23 от 04.02.2020г., 11:22 часа.
4.Участника „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, оферта с вх. № 24 от 04.02.2020г., 11:24 часа е
представил - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Ивайло Цветанов - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
4.1 .Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата
на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Протокол/и между
Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените СМР за всички
видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за изпълнение в
календарни дни).
4.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 7 /седем/ години.
4.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 4.2. : 5 / пет / календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
4.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 3 /три/ календарни дни.
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Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, оферта с вх. № 24 от 04.02.2020г., 11:24 часа.
5. Участника “МС СТРОЙ БИЛДИНГ“ЕООД, оферта с вх. № 25 от 04.02.2020г., 11:26 часа е
представил - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3.
Съгласно изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Минчо Танев - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
5.1 .Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата
на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Протокол/и между
Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените СМР за всички
видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за изпълнение в
календарни дни).
5.2. Гаранционен срок на извършените СМ Р: 5 /пет/ години.
5.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 5.2. : 5 / пет / календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
5.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“МС СТРОЙ БИЛДИНГ“ЕООД, оферта с вх. № 25 от 04.02.2020г., 11:26 часа.
6. Участника „ПРОЕКТСТРОЙ - СТАНКОВ"ЕООД, оферта с вх. № 26 от 04.02.2020г., 11:28 часа е
представил - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3.
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Съгласно изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на з а е т о с т и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Сашо Станков - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
6.1 .Срок за изпълнение на СМР по договора - 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на
подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Протокол/и между
Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените СМР за всички
видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за изпълнение в
календарни дни).
6.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 7 /седем/ години.
6.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 6.2. : 5 / пет / календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
6.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 7 /седем/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„ПРОЕКТСТРОЙ - СТАНКОВ“ЕООД, оферта с вх. № 26 от 04.02.2020г.,11:28 часа.
7.Участника „ХИДРОСТРОЙ 2020“ ЕООД, оферта с вх. № 29 от 04.02.2020г., 12:45 часа е представил
- Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3. Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Тони Петров - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
7.1 .Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата
на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Протокол/и между
Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените СМР за всички
видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за изпълнение в
календарни дни).
7.2. Гаранционен срок на извършените СМ Р: 7 /седем/ години.
7.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 7.2.: 30 / тридесет / календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
45

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 72/05.02.2020Г.
7.4.Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 4 /четири/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„ХИДРОСТРОЙ 2020“ ЕООД, оферта с вх. № 29 от 04.02.2020г., 12:45 часа.
в.Участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, оферта с вх. № 30 от 04.02.2020г., 13:09 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3. Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Юлиян Димчев - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
8.1.
Срок за изпълнение на СМР по договора - 85 (осемдесет и пет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
8.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 5 /пет/ години.
8.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 8.2. : 7 / седем / календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
8.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата: - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, оферта с вх. № 30 от 04.02.2020г., 13:09 часа.
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9.Участника „СТРОЙКО“ ООД, оферта с вх. № 31 от 04.02.2020г., 13:11 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3. Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Иван Трайков - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
9.1 .Срок за изпълнение на СМР по договора - 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата
на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Протокол/и между
Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените СМР за всички
видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за изпълнение в
календарни дни).
9.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 5 /пет/ години.
9.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 9.2. : 3 /три/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
9.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 1 /един/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, оферта с вх. № 30 от 04.02.2020г., 13:09 часа.
Ю.Участника “НОРДСТРОЙ“ ЕООД, оферта с вх. № 32 от 04.02.2020г., 13:12 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3. Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Златко Илиев - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
10.1 .Срок за изпълнение на СМР по договора - 72 (седемдесет и два) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
10.2.Гаранционен срок на извършените СМР : 7 /седем/ години.
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Ю.З.Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 10.2. : 25 /двадесет и пет/ календарни дни, считани от получаването на
уведомление от Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
10.4.Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“НОРДСТРОЙ“ ЕООД, оферта с вх. № 32 от 04.02.2020г., 13:12 часа.
11.Участника “БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД, оферта с вх. № 33 от 04.02.2020г., 13:14 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3. Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Жана Нанова - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
11.1.
Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
11.2. Гаранционен срок на извършените СМ Р: 7 /седем/ години.
11.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 11.2.: 30 /тридесет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
11.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
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Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД, оферта с вх. № 33 от 04.02.2020г., 13:14 часа.
12. Участника “ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, оферта с вх. № 34 от 04.02.2020г., 13:15 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № З.Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Данаила Тодорова - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
12.1.
Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ад. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
12.2. Гаранционен срок на извършените СМР: 7 /седем/ години.
12.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 12.2.: 20 /двадесет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
12.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата: - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, оферта с вх. № 34 от 04.02.2020г., 13:15 часа.
13. Участника “ТОДИС ЕООД, оферта с вх. № 35 от 04.02.2020г., 13:17 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № З.Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Стоян Нанов - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
13.1.Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
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СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
13.2. Гаранционен срок на извършените СМ Р: 7 /седем/ години.
13.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 13.2.: 30 /тридесет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
13.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 3 /три/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“ТОДИС ЕООД, оферта с вх. № 35 от 04.02.2020г., 13:17 часа.
14.Участника “СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД, оферта с вх. № 36 от 04.02.2020г., 13:19 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № З.Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Методи Асенов - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
14.1.
Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
14.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 7 /седем/ години.
14.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 14.2.: 30 /тридесет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
14.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата: - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
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налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД, оферта с вх. № 36 от 04.02.2020г., 13:19 часа.
15. Участника „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, оферта с вх. № 37 от 04.02.2020г., 13:21 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № 3.Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Цветелин Митков - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
15.1.
Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
15.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 5 /пет/ години.
15.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 15.2. : 10 /десет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
15.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 7 /седем/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията устанрви, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, оферта с вх. № 37 от 04.02.2020г., 13:21 часа.

i
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16. Участника ЕТ“АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, оферта с вх. № 38 от 04.02.2020г., 13:23 часа е
представил - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец №
З.Съгласно изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Янко Славчев - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
16.1.Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
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съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
16.2. Гаранционен срок на извършените СМ Р: 7 /седем/ години.
16.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 16.2. : 25 /двадесет и пет/ календарни дни, считани от получаването на
уведомление от Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
16.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 7 /седем/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
ЕТ“АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, оферта с вх. № 38 от 04.02.2020г., 13:23 часа.
17.Участника ЕТ“МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, вх. № 39 от 04.02.2020г., 13:24 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № З.Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Методи Георгиев - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
17.1.
Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
17.2. Гаранционен срок на извършените СМР: 7 /седем/ години.
17.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 17.2.: 30 /тридесет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
17.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
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Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
ЕТ“МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, вх. № 39 от 04.02.2020г., 13:24 часа.
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18. Участника „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, оферта с вх. № 40 от 04.02.2020г., 13:25
часа е представил - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец №
З.Съгласно изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Евгени Гюнкин - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
18.1. Срок за изпълнение на СМР по договора - 85 (осемдесет и пет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
18.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 5 /седем/ години.
18.3. Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 18.2. : 25 /двадесет и пет/ календарни дни, считани от получаването на
уведомление от Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
18.4. Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата: - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, оферта с вх. № 40 от 04.02.2020г., 13:25 часа.
19. Участника „КОНСТРУКСИО“ ЕООД, оферта с вх. № 41 от 04.02.2020г., 13:27 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № З.Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Гинка Братоева - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
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19.1 .Срок за изпълнение на СМР по договора - 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата
на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Протокол/и между
Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените СМР за всички
видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за изпълнение в
календарни дни).
19.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 5 /пет/ години.
19.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 19.2. : 10 /десет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
19.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата: - участника предлага 10 /десет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„КОНСТРУКСИО“ ЕООД, оферта с вх. № 41 от 04.02.2020г., 13:27 часа.
20.Участника “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, оферта с вх. № 42 от 04.02.2020г., 13:29 часа е
представил - Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец №
З.Съгласно изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил
Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Иван Дечев - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
20.1.
Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Лротокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
20.2. Гаранционен срок на извършените СМ Р: 5 /пет/ години.
20.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 20.2. : 7 /седем/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
20.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 3 /три/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
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След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, оферта с вх. № 42 от 04.02.2020г., 13:29 часа.
21. Участника “ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, оферта с вх. № 43 от 04.02.2020г., 13:50 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № З.Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Наталия Георгиева - Управител.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
21.1. Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
21.2. Гаранционен срок на извършените СМ Р: 7 /седем/ години.
21.3. Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 22.2.: 20 /двадесет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
21.4. Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 5 /пет/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
“ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, оферта с вх. № 43 от 04.02.2020г., 13:50 часа.
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22. Участника „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, оферта с вх.№ 45 от 04.02.2020г., 15:50 часа е представил Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец № З.Съгласно
изискването на Възложителя към попълнения Образец № 3 участника е приложил Декларация, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на
заетостта и условията на труд /Образец № 4/ - подписани от Йонко Йочев - Управител, Участника
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прилага и Уведомление свободен текст от новия управител за съгласие с подадените документи и
образци относно участието на дружеството в процедура за строителство и предмет: „Изпълнение на
СМР на обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е", на блок „Ж“ и на блок „3“ на сградата на
МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч“. На документите е поставен вх.№ 92 от 04.03.2020г.
в регистъра на ОП. След настъпилата промяна в декларираните обстоятелства.
Участника в образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка е
направил следните предложение:
22.1.
Срок за изпълнение на СМР по договора - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна
линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на
Протокол/и между Възложителя и Изпълнителя, за отчитане и приемане на действително извършените
СМР за всички видове дейности, предмет а поръчката (посочва се предложения от участника срок за
изпълнение в календарни дни).
22.2. Гаранционен срок на извършените СМР : 5 /пет/ години.
22.3.
Срокът за отстраняване на появили се недостатъци и/или дефекти в гаранционните срокове по
предходната точка 22.2.: 30 /тридесет/ календарни дни, считани от получаването на уведомление от
Възложителя за проявилите се в гаранционните срокове дефекти.
22.4.
Реакция за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на
повредата : - участника предлага 3 /три/ календарни дни.
Участникът не декларира, че информацията от Техническото му предложение има конфиденциален
характер, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни, поради което Възложителят не следва
да я разкрива, освен в предвидените от закона случаи.
След като разгледа Техническото предложение, предоставено от участника, комисията установи, че
е в пълно съответствие с изискванията, поставени от Възложителя и в Приложения - Образец № 3 Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка от документацията към Обявата.
Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието на
участника с изискванията на Възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не е
налице липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор.
Във връзка с направените констатации, комисията единодушно реши и допуска до оценка участника
„ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, оферта с вх.№ 45 от 04.02.2020г., 15:50 часа.
На 10.03.2020г. куриер на куриерска фирма ЕКОНТ връща, изпратеното Уведомление по чл.97, ал.5 от
ППЗОП на 02.03.2020г с изх.№ 88/28.02.2020г и товарителница № 708639826 от 28.02.2020г - пратката
е Върната от куриер на адреса на Изпращача, поради причина, че получателя “ИНФРАТРАНС
КОНСУЛТ“ АД след направени 3 /три/ опита от страна на куриерската фирма, не е намерен на
декларирания от него адрес.
IV. Оценка и класиране на офертите.
Оценка на допуснатите до този етап оферти.

Съгласно Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и заложеното в нея,
оповестена в Портала за обществени поръчки на АОП, както и на профила на купувача, критерият за
възлагане е „най-ниска цена", т.е. най- ниска цена за изпълнение на поръчката без ДДС.
Комисията на 10.03.2020г„ 11.03.2020г, 12.03.2020г и 13.03.2020г. престъпи към разглеждане на
Ценовите предложения на допуснатите до този етап участници и провери за съответствието на
предложенията с предварително обявените условия от Възложителя в поканата.
От извършената проверка комисията единодушно констатира следното :
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1.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД,
оферта с вх.№ 20 от 31.01.2020г., 11:47 часа и констатира че участникът е предложил за изпълнение
на горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка -1 6 4 152.53 (сто шестдесет и четири хиляди сто
петдесет и два лева и 53 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР - СЕК.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка -6,30 лева/час
Доставно-складови разходи - 8 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 70 %
върху механизация - 5 %
Печалба -10%
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Марийка Кирчева - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Марийка Кирчева - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС)
във формат ‘ excel и формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Марийка
Кирчева - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Участника допълнително е приложил на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във
формат ‘ excel.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
В ценовото предложение Образец № 5, участникът е декларирал ценообразуващи параметри, в т.ч. и
Допълнителни разходи труд - 70%. В приложените анализи по всички видове СМР, участника
декларира Допълнителни разходи труд - 70%. След като направи аритметични изчисления, комисията
установи, че участника е направил своето ценово предложение с Допълнителни разходи за труд - 65%.
Пример - в анализа за вид СМР - 1 . Демонтаж на РУС изолация :
Труд
Стойност
Ед. Цена
Основание
Наименование
М-ка
Кол.
Коеф.
1,26
6,30 лв.
РАБОТНИК
1,00
чч
лв.
0,20000
1,26
лв.
0,82
Допълнителни
лв.
разходи - труд :
70,00 %
2,08
Общо:
лв.
Сбор:

2,08
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0,21
лв.
2,29
лв.

Печалба 10%:
Общо за
работата:

,
<?
'

^

•

Резултат след направените аритметични изчисления от комисията :
При допълнителни разходи труд - 70% се получава е 0,88 лв., Съответно общата стойност се
преизчислява и се получава 2,14 лв, а не изчислените от участника 2.08 лв.
Комисията единодушно констатира, че навсякъде където участника е декларирал допълнителни
разходи труд - 70% са направени с 65%. В приложените анализи по всички видове СМР предоставени
на комисията на електронен носител формат ‘ excel, участника е заложил формула с 65%
допълнителни разходи труд.
На лице е несъответствие, което води до промяна на общата предлагана цена в ценовото
предложение на участника.
Констатираната грешка води до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл.104, ал. 5 от ЗОП,
доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и променя
ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника „МИК
БИЛД РУСЕ“ ЕООД, оферта с вх.№ 20 от 31.01.2020г., 11:47 часа да бъде отстранен от понататъшно
участие в поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
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2.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД,
вх.№ 22 от 03.02.2020г., 12:28 часа и констатира че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 174 766.43 (сто седемдесет и четири хиляди
седемстотин шейсет и шест лева и 43 ст.) л е в а б ез Д Д С .
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “Buildingmanager 2008” - СЕК.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка -6,50 лева/час
Доставно-складови разходи - 8 %
Допълнителни разходи:
върху труд
-100%
върху механизация - 30 %
Печалба -10%
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Бейтула Мюмюн - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, какго следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и сЬормат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Бейтула Мюмюн - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат *excel и отделен електронен носител - CD за Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Бейтула
Мюмюн - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Относно позиция „Демонтаж на водосточни тръби” участникът е използвал разходна норма с код по
СЕК 07.825 .Демонтаж водосточни тръби ф 10-15 см”. Разходните норми, посочени в анализа на
участника не съответстват на декларирания код от С ЕК:__________________
Разходни норми
СЕК
АНАЛИЗ на Участник
Работник I
0.225 ч.ч.
0.20 ч.ч.
Работник II
0.225 ч.ч.
0.20 ч.ч.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл.104, ал. 5 от ЗОП,
доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и променя
ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
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предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника „БИЛД
ИНВЕСТ“ ЕООД, вх.№ 22 от 03.02.2020г., 12:28 часа да бъде отстранен от понататъшно участие в
поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
З.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“
ЕООД, вх. № 23 от 04.02.2020г., 11:22 часа и констатира че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 176 858.44 (сто седемдесет и шест осемстотин
петдесет и осем лева и 44 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “Buildingmanager”.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 5,00 лева/час
Доставно-складови разходи - 0 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 80 %
върху механизация - 50 %
Печалба -10%
Образец № 5 „Ценово предложение" не е попълнено в съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, участника не е поставил подпис и печат на Образец
№ 5 - Ценово предложение, съгласно поставеното изискване в Документацията към Обявата от
Възложителя, съгласно точка 3. Съдържание на опаковката буква „Е„Ценово предложение” - попълва
се Образец №5 - в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия
участника или упълномощено лице.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
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Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Донислав Джамбазов - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка
(КСС) във формат *pdf.
Като участника на електронен носител е записал - ЕЕДОП, Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат *pdf и отдела електронна папка - Анализи във формат jpeg.
Съгласно документацията към Обявата и поставените изисквания от Възложителя - участника е
длъжен да предостави в офертата си Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал,
подписана и подпечатана, и на електронен носител във формат ‘ excel и формат *pdf. Единодушно
комисията констатира, че участника не е предоставил Количествено стойностна сметка (КСС) - във
формат ‘ excel.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Донислав
Джамбазов - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *jpg.
Участникът не е представил Ценово предложение - Образец № 5 в съответствие със заложените
изисквания в Обявата от Възложителя. Участника в Образец № 5 декларира, че прилага :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат ‘ excel и формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
формат *pdf/.
Съгласно горенаправените констатации, участника “ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, вх. № 23 от
04.02.2020г., 11:22 часа не е приложил Количествено стойностна сметка (КСС) - във формат ‘ excel и не
е приложил Анализи по всички видове СМР формат *pdf, Образец № 5 не е подаден съгласно
изискванията на Възложителя липсват подписи и печати на всяка страница от представляващия
участника.
Така неспазването на поставеното изискване от възложителя за задължителна форма на образеца на
Ценовото предложение и приложенията към него, съставлява нарушение на изискването за
представяне, включително за форма и начин. Конкретното нарушение съставлява валидно правно
основание за отстраняване на участника на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.Горепосочените нарушения
съставляват нарушения на предварително обявени от възложителя условия в документацията и
образците към нея в Обявата към поръчката.
По този начин е нарушено изискването за представяне на офертата - включително за форма, начин,
срок и валидност, изискуеми от възложителя, което на основание чл.107, т. 5 от ЗОП /участник, подал
оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок/ е
самостоятелно валидно правно основание за отстраняване на участника.
Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на
документацията за участие, в т. ч. задължителните образци, част от документацията към обявата
съгласно ЗОП и ППЗОП. На основание чл.96а ал.З от ППЗОП - С подаването на оферта участниците
се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на
офертите и с проекта на договор.
Водена от горепосочените мотиви и констатации, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с
чл.96а, ал.З от ППЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника “ДЖАМБАЗОВ
СТРОЙ“ ЕООД, вх. № 23 от 04.02.2020г., 11:22 часа от по-нататъшно участие в процедурата.
4.Комисията
пристъпи
към
подробен
преглед
на
Ценовото
предложение
на
„ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, вх. № 24 от 04.02.2020г., 11:24 часа и констатира че участникът е
предложил за изпълнение на горецитираната обществена поръчка:
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• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 159 576.38 (сто петдесет и девет хиляди
петстотин седемдесет и шест лева и 38 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “Buildingmanager”.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 5,50 лева/час
Доставно-складови разходи - 5 %
Допълнителни разходи:
върху труд
-100%
върху механизация - 50 %
Печалба -10%
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Ивайло Цветонав - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Ивайло Цветонав - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС)
във формат ‘ excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
(Ьормат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Ивайло
Цветонав - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Приложената Количествено стойностна сметка /КСС/ от участника отговаря на изискванията на
възложителя, няма липсващи позиции и непокрити /неостойностени такива/. Комисията не открива
несъответствия между оферираната цена и единичните анализни цени за позициите от посочените
части на СМР.
На основание горецитираните констатации, комисията единодушно приема,че представеното ценово
предложение на „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, вх. № 24 от 04.02.2020г., 11:24 часа, съответства
изцяло на изискванията на възложителя, поради което може да участва в класирането.
б.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “МС СТРОЙ
БИЛДИНГ“ЕООД, вх. № 25 от 04.02.2020г., 11:26 часа и констатира че участникът е предложил за
изпълнение на горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 140 579.33 (сто и четиридесет хиляди
петстотин седемдесет и девет лева и 33 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “Buildingmanager".
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - лева/час - участника в Образец № 5 не е вписал часова ставка
Доставно-складови разходи -10%
Допълнителни разходи:
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върху труд
- 50 %
върху механизация - 50 %
Печалба -10%
Образец № 5 „Ценово предложение" не е попълнено в съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, участника не е поставил подпис и печат на Образец
№ 5 - Ценово предложение, съгласно поставеното изискване в Документацията към Обявата от
Възложителя, съгласно точка 3. Съдържание на опаковката буква „Е„Ценово предложение” - попълва
се Образец №5 - в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия
участника или упълномощено лице. Не е декларирал в т.6 от Образец № 5 - Ценово предложение
часова ставка лева на час - което води до невъзможност за извършване на детайлна проверка от
страна на комисията за коректността на представените в анализите единични офертни цени на СМР
по КСС за обекта. Участника в повечето анализи е използвал часова ставка за труд 5 лв. В
ценообразуването на позиция .Доставка и монтаж на водосборни казанчета“ е посочил часова ставка 4
лева.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Минчо Танев - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат *pdf и във формат *excel.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Минчо Танев
- управител и на отделен електронен носител - CD е приложение Анализи по всички видове СМР във
формат *pdf.
Съгласно горенаправените констатации, участника “МС СТРОЙ БИЛДИНГЕООД, вх. № 25 от
04.02.2020г., 11:26 часа не е подал Образец № 5 - Ценово предложение, съгласно изискванията на
Възложителя липсват подписи и печати на всяка страница от представляващия участника, както и не е
попълнил в т.6 от Образец № 5 - Ценово предложение часова ставка лева на час.
Така неспазването на поставеното изискване от възложителя за задължителна форма на образеца на
Ценовото предложение и приложенията към нега, съставлява нарушение на изискването за
представяне, включително за форма и начин. Конкретното нарушение съставлява валидно правно
основание за отстраняване на участника на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. Горепосочените нарушения
съставляват нарушения на предварително обявени от възложителя условия в документацията и
образците към нея в Обявата към поръчката.
По този начин е нарушено изискването за представяне на офертата - включително за форма, начин,
срок и валидност, изискуеми от възложителя, което на основание чл.107, т. 5 от ЗОП /участник, подал
оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок/ е
самостоятелно валидно правно основание за отстраняване на участника.
Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на
документацията за участие, в т. ч. задължителните образци, част от документацията към обявата
съгласно ЗОП и ППЗОП. На основание чл.96а, ал.З от ППЗОП - С подаването на оферта участниците
се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на
офертите и с проекта на договор.
Водена от горепосочените мотиви и констатации, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с
чл.96а, ал.З от ППЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника “МС СТРОЙ
БИЛДИНГЕООД, вх. № 25 от 04.02.2020г., 11:26 часа от по-нататъшно участие в процедурата.
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б.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „ПРОЕКТСТРОЙ СТАНКОВ“ЕООД, вх. № 26 от 04.02.2020г., 11:28 часа и констатира че участникът е предложил за
изпълнение на горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 126 542,54 (сто двадесет и шест хиляди
петстотин четиридесет и два лева и 54 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “Buildingmanager”.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 3,90 лева/час
Доставно-складови разходи -10 %
Допълнителни разходи:
върху труд
-100%
върху механизация - 30 %
Печалба -10%
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във сЬормат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от Сашо
Станков - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във формат
*excel /комисията не успява да отвори файл записан на електронен носител с име „prilojenie 1 22.01.20
и формат ‘ excel, тип на файла - Работен лист на Microsoft Excel (.xlsx), по причина, че форматът или
разширението на файла са невалидни./Участника не е приложил Приложение № 1 - КСС на електронен
носител във формат формат *pdf.
Съгласно документацията към Обявата и поставените изисквания от Възложителя - участника е
длъжен да предостави в офертата си Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал,
подписана и подпечатана, и на електронен носител във формат ‘ excel и формат *pdf. Единодушно
комисията констатира, че участника не е предоставил Количествено стойностна сметка (КСС) - във
формат *pdf и в работен формат ‘ excel.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
сЬормат ‘ pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Сашо
Станков - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Участника на електронен носител е предоставил файл с име ,ANALIZI_MBAL_LOVECH_2020“ във
формат ‘ excel, тип на файла - Работен лист на Microsoft Excel 97-2003 (.xls), като файла е празен и в
него няма записана информация. Участника не прилага Анализи във формат *pdf.
Участникът не е представил Ценово предложение - Образец № 5 в съответствие със заложените
изисквания в Обявата от Възложителя. Участника в Образец № 5 декларира, че прилага :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат ‘ excel и формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
формат *pdf/.
Съгласно горенаправените констатации, участника „ПРОЕКТСТРОЙ - СТАНКОВ“ЕООД, вх. № 26 от
04.02.2020г., 11:28 часа не е приложил Количествено стойностна сметка (КСС) - във формат ‘ excel и
формат *pdf и не е приложил Анализи по всички видове СМР формат *pdf, Образец № 5 не е подаден
съгласно изискванията на Възложителя.
Така неспазването на поставеното изискване от възложителя за задължителна форма на образеца на
Ценовото предложение и приложенията към нега, съставлява нарушение на изискването за
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представяне, включително за форма и начин. Конкретното нарушение съставлява валидно правно
основание за отстраняване на участника на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.Горепосочените нарушения
съставляват нарушения на предварително обявени от възложителя условия в документацията и
образците към нея в Обявата към поръчката.
По този начин е нарушено изискването за представяне на офертата - включително за форма, начин,
срок и валидност, изискуеми от възложителя, което на основание чл.107, т. 5 от ЗОП /участник, подал
оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок/ е
самостоятелно валидно правно основание за отстраняване на участника.
Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на
документацията за участие, в т. ч. задължителните образци, част от документацията към обявата
съгласно ЗОП и ППЗОП. На основание чл.96а, ал.З от ППЗОП - С подаването на оферта участниците
се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на
офертите и с проекта на договор.
Водена от горепосочените мотиви и констатации, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с
чл.96а, ал.З от ППЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника „ПРОЕКТСТРОЙ СТАНКОВ“ЕООД, вх. № 26 от 04.02.2020г., 11:28 часа от по-нататъшно участие в процедурата.
7.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „ХИДРОСТРОЙ 2020“
ЕООД, вх. № 29 от 04.02.2020г., 12:45 часа и констатира че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 158 783.60 (сто петдесет и осем хиляди
седемстотин осемдесет и три лева и 60 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “СЕК” И „УСН“.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка -4,00 лева/час
Доставно-складови разходи - 8 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 90 %
върху механизация - 25 %
Печалба - 8%
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Тони Петров - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Ивайло Цветонав - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС)
във формат ‘ excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Тони Петров
- управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf, като
участника допълнително е представил Анализи по всички видове СМР във формат ‘ excel.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
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Относно позиция „Доставка и монтаж на хидроизолационна еластомерна мембрана TECH 100150 Р/3 мм. първи пласт” - участника е декларирал, че използва код по СЕК 15.418, който отговаря на
разходна норма по СЕК с вид дейност „Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5 кг/м2 с
посипка на газопламъчно залепване“, което не отговаря на съответната позиция (първи пласт е без
посипка).
Участникът не е включил механизация подемник мачтов, както е посочено в СЕК за цитирания код.
Относно позиция..Направа на холкери от циментова замазка“ - участника е декларирал, че
използва код по СЕК 11.221, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Пердашена
циментна замазка по подове, тераси, покриви и др. 1.5 см”, мерна единица кв.м. Позиция „Направа на
холкери от циментова замазка” е с мерна единица .линеен метър“. Анализната цена не е сформирана
по показания код от СЕК.
Относно позиция „Направа на топлоизолация по външни стени на асансьорна кула от EPS 6 см.
с включени арм. мрежа, дюбели и шпакловка” участникът е използвал разходна норма с код по СЕК
16.065 „Топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS) 50 мм”. Не съответстват
разходните норми в анализа за материал-EPS , както и разходната норма за труд.
Разходни норми
СЕК
АНАЛИЗ на Участник
EPS
1 .1 0 m 2
1.11 m 2
Работник I
0.60 ч.ч.
0 .6 6 ч . ч .
Работник II
1 .2 0 ч . ч .
1.32 ч.ч.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл.104, ал. 5 от ЗОП,
доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и променя
ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
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При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника
ХИДРОСТРОЙ 2020“ ЕООД, вх. № 29 от 04.02.2020г., 12:45 часа да бъде отстранен от понататъшно
участие в поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
в.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, вх.
№ 30 от 04.02.2020г., 13:09 часа и констатира че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 144 095,08 (сто четиридесет и четири хиляди и
деветдесет и пет лева и 08 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “СЕК”.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка -5,00 лева/час
Доставно-складови разходи - 8 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 90 %
върху механизация - 40 %
Печалба -10%
Образец № 5 „Ценово предложение" не е попълнено в съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, участника не е поставил подпис и печат на Образец
№ 5 - Ценово предложение, съгласно поставеното изискване в Документацията към Обявата от
Възложителя, съгласно точка 3. Съдържание на опаковката буква „Е„Ценово предложение” - попълва
се Образец №5 - в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия
участника или упълномощено лице. Участника е подписал и подпечатал само последната страница от
Образец № 5 - Юлиан Димчев - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение , както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Юлиян Димчев - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат ‘ excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Юлиан
Димчев - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf,
като участника допълнително е представил Анализи по всички видове СМР във формат ‘ excel.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Относно позиция „Доставка и монтаж на хидроизолационна еластомерна мембрана TECH 100150 Р/3 мм. първи пласт” - участника е декларирал, че използва код по СЕК 15.915, който отговаря на
разходна норма по СЕК с вид дейност Хидроизолация на основи и стени с пластмасова релефна
мембрана, при ремонти". Разходните норми и вида на работата, посочени в анализа на участника не
съответстват на показания код от СЕК.
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Относно позиция ,Д е м о н т а ж н а P V C и з о л а ц и я
участника е декларирал, че използва код по СЕК
15.861, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Отстраняване на битумна
хидроизолация по покриви". Разходните норми, посочени в анализа на участника не съответстват на
показания код от СЕК.
Разходни норми

СЕК

АНАЛИЗ на Участник

Работник I
Работник II

0.21 ч.ч.

0.080 ч.ч.
0.060 ч.ч.

Относно позиция „Направа на топлоизолация по външни стени на асансьорна кула от EPS 6 см.
с включени арм. мрежа, дюбели и шпакловка” участникът е използвал разходна норма с код по СЕК
16.065, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Топлоизолация на външни стени с
експандиран полистирен (EPS) 50 мм”. Не съответстват разходните норми в анализа за материал-EPS,
както и разходната норма за труд.
Относно позиция .Д е м о н т а ж н а у л у ц и " участникът е използвал разходна норма с код по СЕК
07.824, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност Демонтаж на обикновени олуци”.
Разходните норми, посочени в анализа на участника не съответстват на показания код от СЕК
Разходни норми
СЕК
АНАЛИЗ на Участник
Работник I
0.20 ч.ч.
0.195 ч.ч.
Работник II
0.20 ч.ч.
0.00 ч.ч.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл.104, ал. 5 от ЗОП,
доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и променя
ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
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При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника „КОЗИРОГ
- 95“ ЕООД, вх. № 30 от 04.02.2020г., 13:09 часа да бъде отстранен от понататъшно участие в
поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
9.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „СТРОЙКО“ ООД, вх. № 31
от 04.02.2020г., 13:11 часа и констатира че участникът е предложил за изпълнение на горецитираната
обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 186 833.36 (сто осемдесет и шест хиляди
осемстотин тридесет и три лева и 36 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “Buildingmanager” „СЕК“ „УНС/78 И ТНС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 5,00 лева/час
Доставно-складови разходи - 6 %
Допълнителни разходи:
върху труд
-100%
върху механизация -15 %
Печалба - 9 %
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Иван Трайков - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от Иван
Трайков - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във формат
‘ excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Иван Трайков
- управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Приложената Количествено стойностна сметка /КСС/ от участника отговаря на изискванията на
възложителя, няма липсващи позиции и непокрити /неостойностени такива/. Комисията не открива
несъответствия между оферираната цена и единичните анализни цени за позициите от посочените
части на СМР.
На основание горецитираните констатации, комисията единодушно приема,че представеното ценово
предложение на „СТРОЙКО“ ООД, вх. № 31 от 04.02.2020г., 13:11 часаю, съответства изцяло на
изискванията на възложителя, поради което може да участва в класирането.

69

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 72/05.02.2020Г.
Ю.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “НОРДСТРОЙ“ ЕООД, вх.
№ 32 от 04.02.2020г., 13:12 часа и констатира, че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 167 373.00 (сто шейсет и седем хиляди триста
седемдесет и три лева и 00 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР „УСН/78“.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка -4,50 лева/час
Доставно-складови разходи -10%
Допълнителни разходи:
върху труд
-100%
върху механизация - 30 %
Печалба -1 0 %
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Златко Илиев - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, какго следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Златко Илиев - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат *excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Златко Илиев
- управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Относно позиция „Направа на холкери от циментова замазка“- за формиране на анализа на
единична цена за позицията, участника е декларирал, че използва код по СЕК 11.261, който отговаря
на разходна норма по СЕК с вид дейност „Пердашена армирана замазка 4 см", мерна единица кв.м
Позиция „Направа на холкери от циментова замазка” е с мерна единица „линеен метър”. Анализната
цена не е сформирана по показания код от СЕК. В количествено-стойностната сметка - приложение №
1 от Ценовото предложение а участника, същата позиция е с мерна единица „линеен метър”.
Разходните норми, посочени в анализа на участника не съответстват на декрапирания код от СЕК.
Разходни норми

СЕК

АНАЛИЗ на Участник

Работник I
0.25 ч.ч.
0.6575 ч.ч.
Работник II
0.47 ч.ч.
0.7025 ч.ч.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП, доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и
променя ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
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предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника
“НОРДСТРОЙ“ ЕООД, вх. № 32 от 04.02.2020г., 13:12 часа да бъде отстранен от понататъшно
участие в поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
11.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД,
вх. № 33 от 04.02.2020г., 13:14 часа и констатира, че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 129 999.02 (сто двадесет и девет хиляди
деветстотин деветдесет и девет лева и 02 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР - „УСН
и СЕК“.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 3,75 лева/час
Доставно-складови разходи - 9 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 80 %
върху механизация - 25 %
Печалба - 7 %
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Жана Нанова - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение , както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат *ехсе! и формат *pdf.

71

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 72/05.02.2020Г.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от Жана
Нанова - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във формат
*excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Жана Нанова
- управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf. Участника
допълнително е предоставил на комисията и Анализи по всички видове СМР във формат*ехсе1.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Участника в Ценово предложение е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните
видове строителни и монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи
качеството на СМР - „УСН и СЕК“, в Анализите по всички видове СМР КОЛОНА „№ според
номенклатурата УСН, ТНС ИЛИ СЕК“.
Относно позиция „Доставка и монтаж на хидроизолационна еластомерна мембрана TECH 100150 Р/3 мм. първи пласт” - участника е декларирал, че използва код по СЕК 15.418, който отговаря на
разходна норма по СЕК с вид дейност „Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5 кг/м2 с
посипка на газопламъчно залепване“, което не отговаря на съответната позиция (първи пласт е без
посипка).
Участникът не е включил механизация подемник мачтов, както е посочено в СЕК за цитирания код.
Относно позиция „Доставка и монтаж на безшевни прахово боядисани олуци с включени
скрепителни скоби” участникът е използвал разходна норма с код по СЕК 07.812, който отговаря на
разходна норма по СЕК с вид дейност .Доставка и монтаж на готови висящи улуци, при ремонти”. Не
съответстват разходните норми в анализа за труд на разходните норми от СЕК.
Разходни норми
СЕК
АНАЛИЗ на Участник
Работник I
Работник II

0.22 ч.ч.
0.25 ч.ч.

0.37 ч.ч.
0.35 ч.ч.

Относно позиция „Направа на холкери от циментова замазка“ - участника е декларирал, че
използва код по СЕК 11.221, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Пердашена
циментна замазка по подове, тераси, покриви и др. 1.5 см”, мерна единица кв.м
Позиция „Направа на холкери от циментова замазка” е с мерна единица „линеен метър”. Анализната
цена не е сформирана по показания код от СЕК.
Относно позиция „Направа на топлоизолация по външни стени на асансьорна кула от EPS 6 см.
с включени арм. мрежа, дюбели и шпакловка” участникът е използвал разходна норма с код по СЕК
16.065, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Топлоизолация на външни стени с
експандиран полистирен (EPS) 50 мм”. Не съответстват разходните норми в анализа за материал-EPS,
както и разходната норма за труд.
Разходни норми

СЕК

АНАЛИЗ на Участник

EPS
1 .1 0 m 2
1.11 m 2
Работник I
0.60 ч.ч.
0 .6 6 ч . ч .
Работник II
1 .2 0 ч . ч .
1.32 ч.ч.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл. 104, ал. 5 от
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ЗОП, доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и
променя ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника
“БОБСТРОЙ БГ“ ЕООД, вх. № 33 от 04.02.2020г., 13:14 часа да бъде отстранен от понататъшно
участие в поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
12.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД,
вх. № 34 от 04.02.2020г., 13:15 часа и констатира, че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 119 898.11 (сто и деветнадесет хиляди
осемстотин деветдесет и осем лева и 11 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР „Гауди и СЕК“.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 3,60 лева/час
Доставно-складови разходи - 8 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 90 %
върху механизация - 25 %
Печалба - 8 %
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Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Данаила Тодорова - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение , както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Данаила Тодорова - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС)
във формат *excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Данаила
Тодорова - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Участника допълнително е предоставил на комисията и Анализи по всички видове СМР във
формат*ехсе1.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Участника в Ценово предложение е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните
видове строителни и монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи
качеството на СМР - „Гауди и СЕК“, в Анализите по всички видове СМР КОЛОНА „№ според
номенклатурата УСН, ТНС ИЛИ СЕК“.
Относно позиция „Доставка и монтаж на хидроизолационна еластомерна мембрана TECH 100150 Р/3 мм. първи пласт” - участника е декларирал, че използва код по СЕК 15.418, който отговаря на
разходна норма по СЕК с вид дейност „Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5 кг/м2 с
посипка на газопламъчно залепване“, което не отговаря на съответната позиция (първи пласт е без
посипка).
Участникът не е включил механизация подемник мачтов, както е посочено в СЕК за цитирания код.
Относно позиция „Направа на холкери от циментова замазка“ - участника е декларирал, че
използва код по СЕК 11.221, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Пердашена
циментна замазка по подове, тераси, покриви и др. 1.5 см”, мерна единица кв.м
Позиция „Направа на холкери от циментова замазка” е с мерна единица „линеен метър”. Анализната
цена не е сформирана по показания код от СЕК.
Относно позиция „Направа на топлоизолация по външни стени на асансьорна кула от EPS 6
см. с включени арм. мрежа, дюбели и шпакловка” участникът е използвал разходна норма с код по
СЕК 16.065 „Топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS) 50 мм". Не
съответстват разходните норми в анализа за материал-EPS, както и разходната норма за труд.
Разходни норми
СЕК
АНАЛИЗ на Участник
1 .1 0 m 2
1.11 m 2
EPS
0.66 ч.ч.
Работник I
0.60 ч.ч.
1.32 ч.ч.
1 .2 0 ч.ч.
Работник II
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП, доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и
променя ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
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В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника
“ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, вх. № 34 от 04.02.2020г., 13:15 часа да бъде отстранен от понататъшно
участие в поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
13.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “ТОДИС ЕООД, вх. № 35
от 04.02.2020г., 13:17 часа и констатира, че участникът е предложил за изпълнение на горецитираната
поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 134 623.89 (сто и тридесет и четири хиляди
шестотин двадесет и три лева и 89 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР „СЕК“.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 4.00 лева/час
Доставно-складови разходи - 8 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 85 %
върху механизация - 25 %
Печалба - 7 %
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Стоян Нанов - управител.
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Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение , както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от Стоян
Нанов - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във формат
‘ excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Стоян Нанов
- управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf. Участника
допълнително е предоставил на комисията и Анализи по всички видове СМР във формат*ехсе1.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Участника в Ценово предложение е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните
видове строителни и монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи
качеството на СМР - „СЕК“, в Анализите по всички видове СМР КОЛОНА „№ според номенклатурата
УСН, ТНС ИЛИ СЕК“.
Относно позиция „Доставка и монтаж на хидроизолационна еластомерна мембрана TECH 100150 Р/3 мм. първи пласт” - участника е декларирал, че използва код по СЕК 15.418, който отговаря на
разходна норма по СЕК с вид дейност „Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5 кг/м2 с
посипка на газопламъчно залепване“, което не отговаря на съответната позиция (първи пласт е без
посипка).
Участникът не е включил механизация подемник мачтов, както е посочено в СЕК за цитирания код.
Относно позиция „ Направа на холкери от циментова замазка“ - участника е декларирал, че
използва код по СЕК 11.221, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Пердашена
циментна замазка по подове, тераси, покриви и др. 1.5 см”, мерна единица кв.м
Позиция „Направа на холкери от циментова замазка" е с мерна единица „линеен метър”. Анализната
цена не е сформирана по показания код от СЕК.
Относно позиция „Направа на топлоизолация по външни стени на асансьорна нула от EPS 6
см. с включени арм. мрежа, дюбели и шпакловка” участникът е използвал разходна норма с код по
СЕК 16.065 „Топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS) 50 мм". Не
съответстват разходните норми в анализа за материал-EPS, както и разходната норма за труд.
Разходни норми
АНАЛИЗ на Участник
СЕК
1 .1 0 m 2
1.11 m 2
EPS
Работник I
0.60 ч.ч.
0 .6 6 ч . ч .
Работник II
1 .2 0 ч . ч .
1.32 ч.ч.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП, доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и
променя ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
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предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника “ТОДИС
ЕООД, вх. № 35 от 04.02.2020г., 13:17 часа да бъде отстранен от понататъшно участие в поръчка, тъй
като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на
поръчката.
14.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД,
вх. № 36 от 04.02.2020г., 13:19 часа и констатира, че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 135 150.08 (сто тридесет и пет хиляди сто и
петдесет лева и 08 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР „Гауди и СЕК“.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 3.85 лева/час
Доставно-складови разходи -10%
Допълнителни разходи:
върху труд
- 95 %
върху механизация - 30 %
Печалба - 1 0 %
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Методи Асенов - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение , както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат *ехсе! и Формат *pdf.
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Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Методи Асенов - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат *excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Методи
Асенов - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Участника допълнително е предоставил на комисията и Анализи по всички видове СМР във
формат*ехсе1.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Относно позиция „Доставка и монтаж на хидроизолационна еластомерна мембрана TECH 100150 Р/3 мм. първи пласт” - участника е декларирал, че използва код по СЕК 15.418, който отговаря на
разходна норма по СЕК с вид дейност „Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5 кг/м2 с
посипка на газопламъчно залепване“, което не отговаря на съответната позиция (първи пласт е без
посипка).
Участникът не е включил механизация подемник мачтов, както е посочено в СЕК за цитирания код.
Относно позиция „ Направа на холкери от циментова замазка“ - участника е декларирал, че
използва код по СЕК 11.221, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Пердашена
циментна замазка по подове, тераси, покриви и др. 1.5 см”, мерна единица кв.м
Позиция „Направа на холкери от циментова замазка” е с мерна единица „линеен метър”. Анализната
цена не е сформирана по показания код от СЕК.
Относно позиция „Направа на топлоизолация по външни стени на асансьорна кула от EPS 6
см. с включени арм. мрежа, дюбели и шпакловка” участникът е използвал разходна норма с код по
СЕК 16.065 „Топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS) 50 мм". Не
съответстват разходните норми в анализа за материал-EPS, както и разходната норма за труд.
Разходни норми
СЕК
АНАЛИЗ на Участник
EPS
1 .1 0 m 2
1.11 m 2
Работник I
0.60 ч.ч.
0 .6 6 ч.ч.
Работник II
1 .2 0 ч.ч.
1.32 ч.ч.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП, доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и
променя ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
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При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника “СТРОЙ
ДОМ 79“ ЕООД, вх. № 36 от 04.02.2020г., 13:19 часа да бъде отстранен от понататъшно участие в
поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
15.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, вх.
№ 37 от 04.02.2020г., 13:21 часа и констатира, че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 152 788.86 (сто петдесет и две хиляди
седемстотин осемдесет и осем лева и 86 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР „СЕК“.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 4,83 лева/час
Доставно-складови разходи -12%
Допълнителни разходи:
върху труд
- 47 %
върху механизация -18%
Печалба - 12 %
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Цветелин Митков - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 11 - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Цветелин Митков - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС)
във формат ‘ excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Цветелин
Митков - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
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Участника допълнително е предоставил на комисията и Анализи по всички видове СМР във
формат*ехсе1.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
В ценообразуването е използвал часова ставка за труд 3.50 лв., 3.60 лв., 5.40лв., 5.50лв., 5.70лв., и
5.85 лв., което не отговаря на декларираното от участника в Образец № 5 - 4.83 лева. Комисията
провери дали декларираната от участника стойност в Образец № 5 - 4.83 лв е средно аритметично
число на декларираните часови в Анализите по всички видове дейности. Комисията констатира, че
средната аритметична стойност е 4.92 лева, съответно декларираното от участника в Образец № 5 Ценово предложение, не кореспондира на декларираното и използвано в Анализите от него, нито
съответното предложение е някакво средно аритметично число.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП, доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и
променя ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника БГ
СТРОЙ-Д“ ЕООД, вх. № 37 от 04.02.2020г., 13:21 часа да бъде отстранен от понататъшно участие в
поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
16.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на ЕТ“АС-СТРОЙ - ЯНКО
СЛАВЧЕВ“, вх. № 38 от 04.02.2020г., 13:23 часа и констатира че участникът е предложил за
изпълнение на горецитираната обществена поръчка:
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• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 123 249.69 (сто двадесет и девет хиляди
двеста четиридесет и девет лева и 69 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “СЕК”.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 3,80 лева/час
Доставно-складови разходи - 7 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 70 %
върху механизация - 20 %
Печалба - 6%
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва:
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от Янко
Славчев - управител. Участника в офертата си е приложил един електронен носител - CD, на който е
записан само ЕЕДОП. Комисията не открива Количествено стойностна сметка /КСС/ във формат ‘ excel
и формат *pdf.
Съгласно документацията към Обявата и поставените изисквания от Възложителя - участника е
длъжен да предостави в офертата си Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал,
подписана и подпечатана, и на електронен носител във формат *excel и формат *pdf. Единодушно
комисията констатира, че участника не е предоставил Количествено стойностна сметка (КСС) - във
формат *pdf и в работен формат *excel.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
сЬормат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Янко Славчев
- управител. Участника в офертата си е приложил един електронен носител - CD, на който е записан
само ЕЕДОП. Комисията не открива Анализи по всички видове СМР във формат формат *pdf.
Участникът не е представил Ценово предложение - Образец № 5 в съответствие със заложените
изисквания в Обявата от Възложителя. Участника в Образец № 5 декларира, че прилага :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат *excel и формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
формат *pdf/.
Съгласно горенаправените констатации, участника ЕТ“АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, вх. № 38 от
04.02.2020г., 13:23 часа, не е приложил Количествено стойностна сметка (КСС) - във формат ‘ excel и
формат *pdf и не е приложил Анализи по всички видове СМР формат *pdf, Образец № 5 не е подаден
съгласно изискванията на Възложителя.
Така неспазването на поставеното изискване от възложителя за задължителна форма на образеца на
Ценовото предложение и приложенията към нега, съставлява нарушение на изискването за
представяне, включително за форма и начин. Конкретното нарушение съставлява валидно правно
основание за отстраняване на участника на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.Горепосочените нарушения
съставляват нарушения на предварително обявени от възложителя условия в документацията и
образците към нея в Обявата към поръчката.
По този начин е нарушено изискването за представяне на офертата - включително за форма, начин,
срок и валидност, изискуеми от възложителя, което на основание чл.107, т. 5 от ЗОП /участник, подал
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оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок/ е
самостоятелно валидно правно основание за отстраняване на участника.
Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на
документацията за участие, в т. ч. задължителните образци, част от документацията към обявата
съгласно ЗОП и ППЗОП. На основание чл.96а ал.З от ППЗОП - С подаването на оферта участниците
се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на
офертите и с проекта на договор.
Водена от горепосочените мотиви и констатации, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с
чл.96а от ППЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника ЕТ“АС-СТРОЙ - ЯНКО
СЛАВЧЕВ“, вх. № 38 от 04.02.2020г., 13:23 часа от по-нататъшно участие в процедурата.
17.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на ЕТ“МОНИ-8 МЕТОДИ
ГЕОРГИЕВ“, вх. № 39 от 04.02.2020г., 13:24 часа и констатира, че участникът е предложил за
изпълнение на горецитираната поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 129 802.00 (сто двадесет и девет хиляди
осемстотин и два лева и 00 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР „СЕК“.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка -3,65 лева/час
Доставно-складови разходи - 9 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 90 %
върху механизация - 30 %
Печалба - 9 %
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Методи Георгиев - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Методи Георгиев - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат ‘ excel и във формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Методи
Георгиев - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Участника допълнително е предоставил на комисията и Анализи по всички видове СМР във
формат*ехсе1.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Относно позиция „Доставка и монтаж на хидроизолационна еластомерна мембрана TECH 100150 Р/3 мм. първи пласт” - участника е декларирал, че използва код по СЕК 15.418, който отговаря на
разходна норма по СЕК с вид дейност „Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4.5 кг/м2 с
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посипка на газопламъчно залепване“, което не отговаря на съответната позиция (първи пласт е без
посипка).
Участникът не е включил механизация подемник мачтов, както е посочено в СЕК за цитирания код.
Относно позиция „Направа на холкери от циментова замазка“ - участника е декларирал, че
използва код по СЕК 11.221, който отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Пердашена
циментна замазка по подове, тераси, покриви и др. 1.5 см”, мерна единица кв.м
Позиция „Направа на холкери от циментова замазка” е с мерна единица „линеен метър”. Анализната
цена не е сформирана по показания код от СЕК.
Относно позиция „Направа на топлоизолация по външни стени на асансьорна кула от EPS 6 см.
с включени арм. мрежа, дюбели и шпакловка” участникът е използвал разходна норма с код по СЕК
16.065 „Топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS) 50 мм”. Не съответстват
разходните норми в анализа за материал-EPS , както и разходната норма за труд.
Разходни норми
СЕК
АНАЛИЗ на Участник
EPS
1.10 m 2
1.11 m 2
Работник I
0.60 ч.ч.
0 .6 6 ч.ч.
Работник II
1.20 ч.ч.
1.32 ч.ч.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП, доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и
променя ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
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На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника ЕТ“МОНИ8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, вх. № 39 от 04.02.2020г., 13:24 часа да бъде отстранен от понататъшно
участие в поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените
условия за изпълнение на поръчката.
18.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ
КОНСУЛТ“ ЕООД, вх. № 40 от 04.02.2020г., 13:25 часа и констатира че участникът е предложил за
изпълнение на горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 79 146.28 (седемдесет и девет хиляди сто
четиридесет и шест лева и 28 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР “Buildingmanager”.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка 4.10лева/час
Доставно-складови разходи - 4.00 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 70.00 %
върху механизация - 30.00 %
Печалба - 5%
Образец № 5 „Ценово предложение" не е попълнено в съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, участника не е поставил подпис и печат на Образец
№ 5 - Ценово предложение, съгласно поставеното изискване в Документацията към Обявата от
Възложителя, съгласно точка 3. Съдържание на опаковката буква „Е„Ценово предложение" - попълва
се Образец №5 - в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия
участника или упълномощено лице.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Евгени Гюнкин - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат *pdf и във формат *excel.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Евгени
Гюнкин - управител и на отделен електронен носител - CD е приложение Анализи по всички видове
СМР във формат *pdf.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Относно позиция „Доставка и монтаж на хидроизолационна еластомерна мембрана TECH 100150 Р/3 мм. първи пласт” - участника е декларирал, че използва код по СЕК 15.802, който отговаря на
разходна норма по СЕК с вид дейност „Хидроизолация с един пласт битумна мушама Зкг/м2 на
газопламъчно залепване, при ремонти”. Участникът не е включил механизация подемник мачтов, както
е посочено в СЕК. Не съответстват разходните норми в анализа за труд на разходните норми от СЕК.
Разходни норми

СЕК

АНАЛИЗ на Участник

Изолаторджия
Изолаторджия

0.22 ч.ч.
0.22 ч.ч.

0.18 ч.ч.
0.18 ч.ч.
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Относно позиция .Доставка и монтаж на хидроизолационна еластомерна мембрана TECH 100-150
РА/4,5 кг. втори пласт с посипка” - участника е декларирал, че използва код по СЕК 15.802, който
отговаря на разходна норма по СЕК с вид дейност „Хидроизолация с един пласт битумна мушама
Зкг/м2 на газопламъчно залепване, при ремонти”.
Относно позиция „Направа замазка релефни стени” участникът е използвал разходна норма с код по
СЕК 11.231, която съответства на „Пердашена циментна замазка по ст ени-1.5 см”. Не съответстват
разходните норми в анализа за труд на разходните норми от СЕК.__________
Разходни норми
СЕК
АНАЛИЗ на Участник
Настилкаджия
0.35 ч.ч.
0.2725 ч.ч.
Настилкаджия
0.35 ч.ч.
0.3175 ч.ч.
Констатираните грешки водят до неправилно изчислена стойност за съответната СМР, което от своя
страна води до грешка и в общата предлагана цена за изпълнение на обекта. Така констатираният
порок е съществен и не може да бъде отстранен от комисията чрез разяснения по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП, доколкото в нейните правомощия не се включва възможността да тълкува, преизчислява и
променя ценовото предложение, до каквото би се стигнало, ако се приложи цитираната разпоредба.
В този смисъл комисията счита, че няма основание и необходимост да иска от участника разяснения,
тъй като каквото и да е разяснение, би било промяна в ценовото предложение, което е недопустимо.
Ако участникът предложи друга единична цена на СМР, това безспорно е промяна в ценовото
предложение. Ако участникът потвърди изчислената вярно единична цена на посочените по-горе СМР,
това означава да признае допусната грешка, а както беше посочено, тя се отразява на крайната
предлагана от участника цена за изпълнение на обществената поръчка, която е критерий за оценката и
е недопустимо да бъде изменяна.
При наличие на грешка в изчисленията на единичните анализни офертни цени на видовете СМР и от
там в ценовото предложение, комисията не може да замести волята на участника, нито чрез
разяснения да накара участника на потвърди определени стойности, а следва офертата на такъв
участник да бъде отстранена.
При допуснати грешки в дадена ценова оферта, възложителят не следва да носи отговорност за
последствията от това, да тълкува волята на участника и да извършва допълнителни действия за
тяхното отстраняване.
От неправилно изчисление на единичната офертна цена на дадени СМР за обекта, следват грешна
обща стойност в КСС за обекта, както и грешна обща предлагана цена за изпълнение на обекта.
При правилно изчисление на общата стойност на ценовата оферта, се стига до промяна в крайната
предложена цена. Получава се нова обща стойност на ценовата оферта, която представлява промяна
на офертата, което е недопустимо. В случая става въпрос за грешка при определяне на единичната
цена на дадени видове СМР по КСС за обекта и изчисляване на общата стойност, посочена от
участника, която ако би била поправена, би се нарушила забраната за промяна на ценовото
предложение, по смисъла на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.
При допуснато от участника и констатирано/установено от комисията грешно изчисление на оферирани
единични анализни цени, същото следва да се счита за достатъчно условие за предложение за
отстраняване на участника от участие в процедурата.
На основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията единодушно реши и предлага участника „КЛИМА
ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, вх. № 40 от 04.02.2020г., 13:25 часа да бъде отстранен от
понататъшно участие в поръчка, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително
обявените условия за изпълнение на поръчката.
Ю.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „КОНСТРУКСИО“ ЕООД,
вх. № 41 от 04.02.2020г., 13:27 часа и констатира че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната обществена поръчка:
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• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 169 452.39 (сто шейсет и девет хиляди •
четиристотин петдесет и два лева и 39 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР СЕК.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка -6,00 лева/час
Доставно-складови разходи -10.00 %
Допълнителни разходи:
върху труд
-100.00%
върху механизация - 30.00 %
Печалба -10.00%
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Гинка Братоева - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, както следва:
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във Формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от Гинка
Братоева - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във
формат ‘ excel и във формат *pdf.- подписан и с електронен подпис.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Гинка
Братоева - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf
подписани с електронен подпис.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Приложената Количествено стойностна сметка /КСС/ от участника отговаря на изискванията на
възложителя, няма липсващи позиции и непокрити /неостойностени такива/. Комисията не открива
несъответствия между оферираната цена и единичните анализни цени за позициите от посочените
части на СМР.
На основание горецитираните констатации, комисията единодушно приема,че представеното ценово
предложение на „КОНСТРУКСИО“ ЕООД, вх. № 41 от 04.02.2020г., 13:27 часа, съответства изцяло на
изискванията на възложителя, поради което може да участва в класирането.
20.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “ИНФРАТРАНС
КОНСУЛТ“ АД, вх. № 42 от 04.02.2020г., 13:29 часа и констатира че участникът е предложил за
изпълнение на горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 133 261.80 (сто тридесет и три хиляди двеста
шейсет и един лева и 80 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР "УСН”.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка -4
лева/час
Доставно-складови разходи - 8 %
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Допълнителни разходи:
върху труд
-100%
върху механизация - %
Печалба -10%
Образец № 5 „Ценово предложение" не е попълнено в съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, участника не е поставил подпис и печат на Образец
№ 5 - Ценово предложение, съгласно поставеното изискване в Документацията към Обявата от
Възложителя, съгласно точка 3. Съдържание на опаковката буква „Е„Ценово предложение” - попълва
се Образец №5 - в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия
участника или упълномощено лице. Подпис има само на страница № 4 от приложения от участника
Образец № 5.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение, какго следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат ‘ excel и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от Иван
Дечев - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във формат
*pdf.
Като участника на същият електронен носител е записал и файл наименование Анализи във формат
*pdf.
Съгласно документацията към Обявата и поставените изисквания от Възложителя - участника е
длъжен да предостави в офертата си Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал,
подписана и подпечатана, и на електронен носител във формат *excel и формат *pdf. Единодушно
комисията констатира, че участника не е предоставил Количествено стойностна сметка (КСС) - във
формат ‘ excel.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
сЬормат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Иван Дечев управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Участникът не е представил Ценово предложение - Образец № 5 в съответствие със заложените
изисквания в Обявата от Възложителя. Участника в Образец № 5 декларира, че прилага :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат ‘ excel и формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
формат *pdf/.
Съгласно горенаправените констатации, участника “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, вх. № 42 от
04.02.2020г., 13:29 часа не е приложил Количествено стойностна сметка (КСС) - във формат ‘ excel
Образец № 5, не е подписан и подпечатан на всяка страница. Единодушно комисията констатира, че
Образец № 5 - Ценово предложение, не е подадено съгласно изискванията на Възложителя.
Така неспазването на поставеното изискване от възложителя за задължителна форма на образеца на
Ценовото предложение и приложенията към него, съставлява нарушение на изискването за
представяне, включително за форма и начин. Конкретното нарушение съставлява валидно правно
основание за отстраняване на участника на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.Горепосочените нарушения
съставляват нарушения на предварително обявени от възложителя условия в документацията и
образците към нея в Обявата към поръчката.
По този начин е нарушено изискването за представяне на офертата - включително за форма, начин,
срок и валидност, изискуеми от възложителя, което на основание чл.107, т. 5 от ЗОП /участник, подал
оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок/ е
самостоятелно валидно правно основание за отстраняване на участника.
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Комисията взима своето решение за отстраняване на участника, позовавайки се на спазването на
документацията за участие, в т. ч. задължителните образци, част от документацията към обявата
съгласно З О П и П П З О П . Н а основание чл .96а ал.З от П П З О П - С подаването на оф ерта участниците

се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на
офертите и с проекта на договор.
Водена от горепосочените мотиви и констатации, на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с
чл.96а, ал.З от ППЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани участника “ИНФРАТРАНС
КОНСУЛТ“ АД, вх. № 42 от 04.02.2020г., 13:29 часа от по-нататъшно участие в процедурата.
21.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на “ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, вх.
№ 43 от 04.02.2020г., 13:50 часа и констатира че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната обществена поръчка:
• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 173 356.61 (сто седемдесет и три хиляди
триста петдесет и шест лева и 61 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР „Bildingmaneger”, СЕК.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка -4,50 лева/час
Доставно-складови разходи -10%
Допълнителни разходи:
върху труд
-100%
върху механизация - 30 %
Печалба -10%
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Наталия Георгиева - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение , както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от
Наталия Георгиева - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС)
във формат *excel и формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Наталия
Георгиева - управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Приложената Количествено стойностна сметка /КСС/ от участника отговаря на изискванията на
възложителя, няма липсващи позиции и непокрити /неостойностени такива/. Комисията не открива
несъответствия между оферираната цена и единичните анализни цени за позициите от посочените
части на СМР.
На основание горецитираните констатации, комисията единодушно приема, че представеното
ценово предложение на “ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, вх. № 43 от 04.02.2020г., 13:50 часа, съответства
изцяло на изискванията на възложителя, поради което може да участва в класирането.
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22.Комисията пристъпи към подробен преглед на Ценовото предложение на „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД,
вх.№ 45 от 04.02.2020г., 15:50 часа и констатира че участникът е предложил за изпълнение на
горецитираната общ ествена поръчка:

• Обща цена за изпълнение на обществената поръчка - 139 878,21 (сто тридесет и девет хиляди
осемстотин седемдесет и осем лева и 21 ст.) лева без ДДС.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени на отделните видове строителни и
монтажни работи са съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР „ГАУДИ“.
Участника е декларирал, че при формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи са използвали следните ценови показатели:
Часова ставка - 4,00 лева/час
Доставно-складови разходи - 8 %
Допълнителни разходи:
върху труд
- 80 %
върху механизация - 20 %
Печалба - 8%
Образец № 5 „Ценово предложение" е попълнен в пълно съответствие с изискванията, посочени в
обявата за събиране на оферти и на Възложителя, същото е подписано съгласно документацията към
Обявата на всяка страница от Йочо Йочев - управител.
Комисията проверява за наличието на декларираните и изискани задължителни Приложения към
Образец № 5 - Ценово предложение , както следва :
Количествено стойностна сметка (Приложение 1) - в оригинал, подписана и подпечатана, и на
електронен носител във формат *ехсе! и Формат *pdf.
Участника е приложил на хартиен носител Количествено стойностна сметка (КСС) - подписана от Йочо
Йочев - управител и на електронен носител CD - Количествено стойностна сметка (КСС) във формат
‘ excel и формат *pdf.
Анализи по всички видове СМР /в оригинал, подписани и подпечатани, и на електронен носител във
Формат *pdf/.
Участника е приложил на хартиен носител Анализи по всички видове СМР - подписани от Йочо Йочев управител и на електронен носител CD - Анализи по всички видове СМР във формат *pdf.
Комисията пристъпи към детайлна проверка коректността на представените анализи на единичните
офертни цени на СМР по КСС за обекта, комисията констатира следното:
Приложената Количествено стойностна сметка /КСС/ от участника отговаря на изискванията на
възложителя, няма липсващи позиции и непокрити /неостойностени такива/. Комисията не открива
несъответствия между оферираната цена и единичните анализни цени за позициите от посочените
части на СМР.
На основание гореописаните констатации, комисията единодушно приема, че представеното
ценово предложение на „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, вх.№ 45 от 04.02.2020г., 15:50 часа, съответства
изцяло на изискванията на възложителя, поради което може да участва в класирането.
Предвид гореописаните действия и направените подробни констатации, комисията единодушно
предлага на възложителя да отстрани от процедурата, участниците както следва:
• На основание чл.192, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.1.т.5. буква „6“ от ЗОП,
участника както следва:
1.Участника „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с вх.№ 21 от 03.02.2020г., 10:23
часа.
Мотиви довели до отстраняването на участника : В срока по чл.97, ал.5 от ППЗОП
участника „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, оферта с вх.№ 21 от 03.02.2020г., 10:23 часа не е
предоставил допълнителни документи, изискани му от комисията в Уведомление гю чл.97, ал.5 от
ППЗОП, а именно - подадената оферта за участие от участника „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“
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ЕООД не отговаря в пълна степен на изискванията поставени от възложителя и е необходимо от
страна на участника да бъдат представени допълнителни документи за отстраняване на
несъответствията във връзка с подадения ЕЕДОП и/или документите към него.
•

На основание чл. 107, т. 5 от ЗОП, във връзка с чл.96а, ал.З от ППЗОП, участниците както
следва:
1.ДЖАМБАЗОВ СТРОЙ“ ЕООД, Оферта с вх. № 23 от 04.02.2020г„ 11:22 часа
2. “МС СТРОЙ БИЛДИНГЕООД, Оферта с вх. № 25 от 04.02.2020г„ 11:26 часа
3. „ПРОЕКТСТРОЙ - СТАНКОВ“ЕООД, Оферта с вх. № 26 от 04.02.2020г„ 11:28 часа
4. ЕГАС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, Оферта с вх. № 38 от 04.02.2020г„ 13:23 часа
5. “ИНФРАТРАНС КОНСУЛТ“ АД, Оферта с вх. № 42 от 04.02.2020г„ 13:29 часа
Мотиви довели до отстраняването на участниците : Съгласно направените констатации в
този Протокол и след направените проверки от комисията, участниците не са подали оферти, съгласно
изискванията на Възложителя. Комисията е констатирала липси на подписи, печати на всяка страница
от представляващия участника, липси на приложени документи подробно описани от комисията за
всеки участник в настоящия Протокол.
Неспазването на поставеното изискване от възложителя за задължителна форма на образеца на
Ценовото предложение - Образец № 5 и приложенията към него, съставлява нарушение на
изискването за представяне, включително за форма и начин. Конкретното нарушение съставлява
валидно правно основание за отстраняване на участника на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.
Горепосочените нарушения съставляват нарушения на предварително обявени от възложителя
условия в документацията и образците към нея в Обявата към поръчката.
По този начин участниците са нарушили изискването за представяне на офертата - включително
за форма, начин, срок и валидност, изискуеми от възложителя, което на основание чл.107, т. 5 от ЗОП
/участник, подал оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма,
начин и срок/ е самостоятелно валидно правно основание за отстраняване на участника.
•

На основание чл. 107, т. 2. б. "а" от ЗОП, участниците както следва:
I .„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 20 от 31.01,2020г„ 11:47 часа
2. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 22 от 03.02.2020г„ 12:28 часа
3. ДИДРОСТРОЙ 2020“ ЕООД, Оферта с вх. № 29 от 04.02.2020г„ 12:45 часа
4. „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, Оферта с вх. № 30 от 04.02.2020г„ 13:09 часа
5. “НОРДСТРОЙ“ ЕООД, Оферта с вх. № 32 от 04.02.2020г„ 13:12 часа
6. ЪОБСТРОЙ БГ“ ЕООД, Оферта с вх. № 33 от 04.02.2020г„ 13:14 часа
7. “ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, Оферта с вх. № 34 от 04.02.2020г., 13:15 часа
8. ТОДИС ЕООД, Оферта с вх. № 35 от 04.02.2020г„ 13:17 часа
9. “СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД, Оферта с вх. № 36 от 04.02.2020г„ 13:19 часа
10. БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, Оферта с вх. № 37 от 04.02.2020г„ 13:21 часа
I I .ЕГМОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, Оферта с вх. № 39 от 04.02.2020г„ 13:24 часа
12„,КЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ“ ЕООД, Оферта с вх. № 40 от 04.02.2020г., 13:25 часа
Мотиви довели до отстраняването на участниците : Съгласно направените констатации в
този Протокол и след направените проверки от комисията, е решено единодушно, че цитираните
участници са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката. Комисията е констатирала несъответствия, аритметични грешки подробно
описани от комисията за всеки участник в настоящия Протокол.
Офертите на предложените за отстраняване от процедурата участници, не участват в класирането по
настоящата поръчка.
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Предвид гореописаните действия и направените подробни констатации, комисията
единодушно реши и допуска до класиране ценовите предложения на участниците, както следва:
1.
„ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ'ЕООД, вх. № 24 от 04.02.2020г., 11:24 часа - Обща цена за изпълнение
на обществената поръчка - 1 5 9 576.38 (сто петдесет и девет хиляди петстотин седемдесет и шест лева
и 38 ст.) лева без ДДС.
2.
„СТРОЙКО“ ООД, вх. № 31 от 04.02.2020г., 13:11 часа - Обща цена за изпълнение на
обществената поръчка -1 8 6 833.36 (сто осемдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и три лева и 36
ст.) лева без ДДС.
3.
„КОНСТРУКСИО“ ЕООД, вх. № 41 от 04.02.2020г., 13:27 часа - Обща цена за изпълнение на
обществената поръчка - 1 6 9 452.39 (сто шейсет и девет хиляди четиристотин петдесет и два лева и 39
ст.) лева без ДДС.
4.
“ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, вх. № 43 от 04.02.2020г., 13:50 часа - Обща цена за изпълнение на
обществената поръчка - 1 7 3 356.61 (сто седемдесет и три хиляди триста петдесет и шест лева и 61 ст.)
лева без ДДС.
5. „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, вх.№ 45 от 04.02.2020г., 15:50 часа - Обща цена за изпълнение на
обществената поръчка - 139 878,21 (сто тридесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и осем лева
и 21 ст.) лева без ДДС.
V. Класиране на допуснатите участници.
Комисията на 13.03.2020г. престъпи към класиране на допуснатите Ценови предложения на
участниците.
Комисията единодушно констатира, че ценовите предложения на допуснатите до този етап
участниците не надвишават предварително обявената от Възложителя прогнозна стойност на
обществената поръчка без ДДС и с включени непредвидени разходи в размер на 10% от стойността на
СМР е : 208 000.00 (двеста и осем хиляди лева и 00 ст) лева без ДДС.
1. Проверка за наличие на основания и приложимост на разпоредбите на чл.72 от ЗОП.
Комисията след направените аритметични изчисления единодушно констатира, че между
допуснатите до класиране участници не се откриват обстоятелства по чл.72 от ЗОП.
2. Класиране на допуснатите до този етап участници.
Съгласно Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и заложеното в нея,
оповестена в Портала за обществени поръчки на АОП, както и на профила на купувача, критерият за
възлагане е „най-ниска цена", т.е. най- ниска цена за изпълнение на поръчката без ДДС.
Комисията изготви класирането на офертите по степента на съответствие с предварително
обявените от възложителя условия. Офертата с предложената „най-ниска цена“ се класира на
първо място. Комисията предлага единодушно на възложителя следното класиране на допуснатите
участници по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя
условия:
❖ 1-во място - „ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, вх.№ 45 от 04.02.2020г., 15:50 часа - С Ценово
предложение за изпълнение на поръчка - 139 878,21 (сто тридесет и девет хиляди осемстотин
седемдесет и осем лева и 21 ст.) лева без ДДС.
❖

ll-ро място - „ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, вх. № 24 от 04.02.2020г., 11:24 часа - С Ценово
предложение за изпълнение на поръчка поръчка - 159 576.38 (сто петдесет и девет хиляди
петстотин седемдесет и шест лева и 38 ст.) лева без ДДС.

❖

Ill-то място - „КОНСТРУКСИО“ ЕООД, вх. № 41 от 04.02.2020г., 13:27 часа - С Ценово
предложение за изпълнение на поръчка поръчка - 169 452.39 (сто шейсет и девет хиляди
четиристотин петдесет и два лева и 39 ст.) лева без ДДС.
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❖

IV-то място - “ДИЕЛ ТРЕЙД“ ЕООД, вх. № 43 от 04.02.2020г., 13:50 часа - Обща цена за
изпълнение на обществената поръчка - 173 356.61 (сто седемдесет и три хиляди триста
петдесет и шест лева и 61 ст.) лева без ДДС.

❖

V-то място - „СТРОЙКО“ ООД, вх. № 31 от 04.02.2020г., 13:11 часа - Обща цена за
изпълнение на обществената поръчка - 186 833.36 (сто осемдесет и шест хиляди осемстотин
тридесет и три лева и 36 ст.) лева без ДДС.

З.Избор на изпълнител на процедура проведена на основание чл. 97 от Правилника за прилагане
Закона за обществени поръчки за строителство с предмет : „Изпълнение на СМР на обект:
„Ремонт на покрив на част от блок „Е”, на блок „Ж“ и на блок „3“ на сградата на МБАЛ”Проф. др Параскев Стоянов” АД, гр. Ловеч“ :
В резултат на извършеното класиране, комисията единодушно предлага на Възложителя да сключи
договор с класирания на l-во място участник:
1.„ВЕНИ ПЛАСТ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 45 от 04.02.2020г., 15:50 часа - с обща цена за
изпълнение на поръчка - 139 878,21 (сто тридесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и осем лева
и 21 ст.) лева без ДДС.
За участника класиран на първо място не са налице основанията за отстраняване от процедурата,
същият отговаря на критериите за подбор, офертата на участника е получила най-висока оценка при
прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
С изготвянето на Протокола по чл.192, ал.4 от ЗОП Комисията приключва своята работа на
13.03.2020г., възложена със Заповед № 72/05.02.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов”АД - Ловеч.
Протоколът от работата на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на
Възложителя за утвърждаване на 13.03.2020г., заедно с цялата документация, включително всички
документи, изготвени в хода на работа на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж.Георги Весков Панчалеев - ИД експерт стопански дейности към МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов" АД Ловеч чл.37 ЗОП, чл.2
^ чл.2
чл.37 ЗОП,
ЗЗЛД
ЗЗЛД
ЧЛЕНОВЕ: 2.Станислава Давидова -/юрист към МБАЛ "проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
3. Теодора Пенкова - j a j /юстник директор по икономическите дейности към МБАЛ "проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД
ина Георгиева L главен счетоводител към МБАП“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД
Ловеч чл.37 ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
’’‘ГгГенчо Петров - систем§*ц§дминистратор в информационно звено към МБАЛ“проф.др.Параскев Стоянов“ АД Лове1' чл.37 ЗОП, чл.2
ЗЗЛД
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