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Пловдив 4000, ул.”Иван Вазов” № 19, тел./факс: 032 62 42 55 ; 032 62 44 68, e-mail: patriarcha@abv.bg 

УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР НА СУ „Св.Патриарх Евтимий“ 

 

________(п)__________ /Диана Картелова, съгласно Заповед №1987/12.06.2017г. за 

заместване на Директора Валентина Стоенчева-Георгиева / 

 

Подписът е заличен съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП 

 

 

П Р О Т О К О Л 

на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) 

  
 

    На основание  чл. 20, ал.3, т.1 от Закона за обществени поръчки 

/ЗОП/ във връзка с чл. 187 от ЗОП от Закона за обществените поръчки,   от 

Директора на СУ „Св.Патриарх Евтимий”, със седалище и адрес на 

управление: град Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 19, с Булстат № 115889082 – 

публичен възложител  по смисъла на чл.5, ал.2, т.14  от  ЗОП, е открита 

процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка 

на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки с предмет:   

„Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ за обособяване на 

Природо-научен център  „От атома до космоса“, ремонт на учебни 

кабинети, хранилище и коридор на втория етаж в учебната сграда на СУ 

„Свети Патриарх Евтимий”,  град Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19, съгласно 

Техническа спецификация с количествена сметка на видовете и 

количествата СМР-Приложение №1 към документацията на 

възложителя.“ 

  На основание чл.187 от Закона за обществените поръчки, обявата 

за събиране на оферти за участие в процедурата е публикувана, заедно с 

техническа спецификация, условия и указания за кандидатите и документация 

за участие, на електронната страница на СУ „Св.Патриарх Евтимий“ в профила 

на купувача - http://www.patriarcha.com на 19.06.2017г., както и в същия ден 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП е публикувана на портала за 

обществени поръчки на Агенцията за обществените поръчки под № 9065399 от 

19.06.2017г., 15 дни преди крайният срок за подаване на оферти– до 16:30 часа 

на 04.07.2017г., съгласно изискванията на чл.188, ал.1 от ЗОП.      
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   С оглед обстоятелството, че до изтичане на крайния срок са 

подадени само две оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП е удължен от 

Възложителя срокът за получаване на оферти с три дни, а именно – до 16:30 

часа на 10.07.2017г., като е публикувана информация за удължаване на 

първоначалния срок за получаване на оферти на електронната страница на СУ 

„Св.Патриарх Евтимий“ в профила на купувача, както и в същия ден е 

публикувана на портала за обществени поръчки на Агенцията за обществените 

поръчки под № 9065970 от 05.07.2017г. 

   Със Заповед № РД-10-2223 от 11.07.2017г. на Директора на СУ 

„Свети Патриарх Евтимий”,  е сформирана комисия за да отвори, разгледа, 

оцени и класира офертите на участниците, при условията и критериите, 

посочени в документацията на Възложителя. Членовете на комисията са 

запознати със заповедта.    

   На 11.07.2017г. от 10:20 часа, в  сградата  на СУ „Св.Патриарх 

Евтимий”, ет.2, се проведе заседание на комисията, като присъстваха всички 

редовни членове, а именно: 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ  

  1. СОНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА, със служебен адрес: град Пловдив, ул. 

„Иван Вазов” №19 – на длъжност „Заместник-директор  учебна дейност“ в СУ 

„Св.Патриарх Евтимий” - Пловдив; 

  ЧЛЕНОВЕ: 

  2. АНТОАНЕТА ПЕТКОВА КЪРКЕЛАНОВА,  със служебен адрес : град 

Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19 – на длъжност Главен счетоводител в СУ 

„Св.Патриарх Евтимий” - Пловдив; 

  3. ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА РАЙЧЕВА, с адрес: град Пловдив, ул. 

„Свети Климент” №2А, ет.2, офис №5 – правоспособен юрист, адвокат; 

  4. МАРИЯ ЙОСИФОВА ЧАРАДЖИЙСКА,  със служебен адрес: град 

Пловдив, ул. „Иван Вазов” №19 – на длъжност Домакин в СУ „Св.Патриарх 

Евтимий” – Пловдив; 

  5. АНДРЕЙ ЙОЗОВ ИЗЕВКОВ, със служебен адрес: град Пловдив, ул. 

„Иван Вазов” №19– на длъжност „Работник ремонт и поддръжка“ в СУ 

„Св.Патриарх Евтимий” - Пловдив; 

 

     Председателят на комисията прие от служител на деловодството 

постъпилите оферти, за което се състави и подписа Протокол по чл.48, ал.6 от 

ППЗОП и в 10:20 часа откри заседанието като обяви условията и реда за 

провеждане на процедурата по ЗОП и списъка с участниците, подали оферти.  

    От комисията е констатирано, че в първоначално определения срок 

за представяне на оферти  - до 16:30 часа на 04.07.2017г., в сградата на СУ 

„Св.Патриарх Евтимий”,  са подадени две оферти от следните фирми: 

   - ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, със седалище и адрес на 

управление: град Самоков-2000, община Самоков, област София, ул.“Христо 

Максимов“ № 29, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065970
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ЕИК № 131204831, с представител ЯНКО ЩЕРЬОВ СЛАВЧЕВ,  документи 

подадени с вх.№ РД-25-3519/04.07.2017г. в 09:10 часа и от  

    „РЕМОНТСТРОЙ“АД, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив-4000, район Централен, пл.“Понеделник пазар“№3а, вписано в 

търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК № 825085226,   с 

Изпълнителен директор АНГЕЛ ИЛИЕВ НИКОЛОВ, документи подадени с 

вх.№ РД-25-3520/04.07.2017г. 10:20 часа. 
 

   След удължаване на срока по чл.188, ал.2 от ЗОП, до 16:30ч. на 

10.07.2017г. е постъпила още една оферта от  участника:  

    „САГРАДА“ООД, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив-4003, район „Северен“, ж.к. „Кършияка“, ул.“Ибър“№25, ет.3, ап.3, 

вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК № 115870346 

с Управители БОРЯНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА и ДИМИТЪР 

АТАНАСОВ ЮНАКОВ (поотделно), документи подадени с вх.№ РД-25-

3618/10.07.2017г. 16:16 часа. 

 

   На заседанието на комисията присъства Управителя на 

„САГРАДА“ООД – Димитър Атанасов Юнаков, който представи документ за 

самоличност и данните му бяха вписани в Списък на присъстващите 

представители на участниците, подписан от него и от комисията. 

  След обявяване на списъка с фирмите-участници в обществената 

поръчка, в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията 

попълниха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и по 

чл.51, ал.13 от ППЗОП. Никой от членовете на комисията не заяви, че прави 

самоотвод по чл.51, ал.9 от ППЗОП. 
 

   І. Пристъпи се към отваряне на опаковките на участниците, по реда 

на тяхното постъпване, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.   

  І.1. Първата постъпила оферта е на ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО 

СЛАВЧЕВ“. Комисията установи, че офертата е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка(плик) с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни 

в съответствие с изискванията на Възложителя, която се подписа от 

присъстващия представител на участник и от комисията. След отварянето на 

опаковката, комисията обяви ценовото предложение на участника, а именно: 

Предлага да изпълни обществената поръчка за цена в размер на 131 697,85лв. 

без ДДС; 158 037,42лв. с ДДС, а съгласно Приложението към ценовото 

предложение - Спецификация с КСС, в която са посочени единични цени на 

отделните видове работа предложената цена е общо в размер на 119 725.32лв. 

без ДДС; 143 670.38лв. с ДДС. 

  І.2. Втората постъпила оферта е на „РЕМОНТСТРОЙ“АД. 

Комисията установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна 

опаковка(плик) с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в 

съответствие с изискванията на Възложителя, която се подписа от 

присъстващия представител на участник и от комисията. След отварянето на 
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опаковката, комисията обяви ценовото предложение на участника, а именно: 

Предлага да изпълни обществената поръчка за цена в размер на 138 763,16лв. 

без ДДС; 166 515,79лв. с ДДС, същите стойности и съгласно Приложението 

към ценовото предложение - Спецификация с КСС, в която са посочени 

единични цени на отделните видове работа и предложената общо цена  с и без 

ДДС. 

  І.3. Третата постъпила оферта е на „САГРАДА“ООД. Комисията 

установи, че офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка(плик) 

с ненарушена цялост, с посочени върху нея данни в съответствие с 

изискванията на Възложителя, която се подписа от присъстващия представител 

на участника и от комисията. След отварянето на опаковката, комисията обяви 

ценовото предложение на участника, а именно: Предлага да изпълни 

обществената поръчка за цена в размер на 129 378,52лв. без ДДС; 

155 254,22лв. с ДДС, същите стойности и съгласно Приложението към 

ценовото предложение - Спецификация с КСС, в която са посочени единични 

цени на отделните видове работа и предложената общо цена  с и без ДДС. 

 

     С тези действия приключи публичната част по отварянето на 

постъпилите оферти, след което представителя на участника „Саграда“ООД 

напусна кабинета и комисията продължи своята работа в закрито заседание.  
 

   ІІ. Комисията продължи своята работа по проверка на 

представените документи в офертите на участниците: 
 

    ІІ.1. Офертата на ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ съдържа 

следните документи съгласно изискванията и указанията на Възложителя, а 

именно:  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от 

представител на участника, с поставен печат; 

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от едноличния 

търговец и подпечатана, в която е заявено, че е запознат с условията за участие 

посочени в обявата, с всички документи,  техническа спецификация и проекта 

на договора, съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения, 

както и текстовете на договора; няма да ползва подизпълнители; приема 

начина на разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от крайния 

срок за подаване на офертите;  

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, подписано 

и подпечатано от едноличния търговец. 

4. Разпечатка от сайта на търговския регистър на Агенция по вписванията 

относно регистрацията и вписаните актуални данни на участника (заверено от 

представляващия копие), комисията извърши проверка за верността на данните 

в търговския регистър. 

5. Декларация за извършен оглед по Образец  №3 на Възложителя, 

подписана и подпечатана от представителя на участника. 
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6. Декларация по чл.54, ал.1,т.1, т.2 и т.7 от Закона за обществените 

поръчки от едноличния търговец, че не е осъждан за посочените престъпления 

и не е налице конфликт на интереси, с подпис и печат. /Образец №4 на 

Възложителя/; 

7. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки,  че 

участникът няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 

по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и към Общината, не е налице 

неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване 

или изпълнението на критериите за подбор, предоставил е изискващата се 

информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване 

или изпълнението на критериите за подбор, подписана и подпечатана от 

едноличния търговец,   по Образец №5 на Възложителя; 

8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собствениици, в която е посочено, че ЕТ не е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим и не е свързано с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана от представителя на 

участника /Образец №6 на Възложителя/; 

9. Списък по чл.64, ал.1, т.6 и т.9 от Закона за обществените поръчки 

/Образец №7 на Възложителя/ – доказателства за техническата възможност за 

изпълнение на поръчката с описание на техническо оборудване, машини и 

съоръжения за извършване на строителството, собствени на участника. 

Посочен е Списък на лица – 13 броя, които ще участват при изпълнение на 

поръчката, с посочване на три имена, длъжност, образование/квалификация и 

трудов стаж. За персонала ключови експерти /специалисти/ - Технически 

ръководител на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР), Експерт 

Координатор по безопасност и здраве и Експерт Отговорник по качеството, са 

посочени образованието/квалификацията, номера, дати и орган на издадените 

удостоверителни документи(дипломи и удостоверения) и трудовия стаж, като 

комисията констатира, че посочените лица отговарят на изискванията на 

Възложителя.   

10.  Сертификат по ISО 9001:2008 за внедрена система за управление на 

качеството в областта на строителство и реконструкция на сгради и други 

обекти, производство и монтаж на алуминиева и РVС дограма, с валидност до 

03.08.2018г.  и Сертификат по ISО 14001:2005  за внедрена система на 

управление на околната среда в областта на строителство и реконструкция на 

сгради и други обекти, производство и монтаж на алуминиева и РVС дограма, с 

валидност до 02.08.2018г.   

11. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

/Образец №8 на Възложителя/, подписан и подпечатан от представителя на 

участника, съдържащ информация за договори за строителство, с предмет 

идентичен или сходен с предмета на поръчката,  изпълнени през последните 5 
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години – описани 9 броя изпълнени договори за периода 2013г.-2016г., с 

посочени имена и данни за Възложителите, предмет на строителството, дата на 

сключване на договора; период на изпълнение и стойност на договора.  

Посочва, че прилага 9 броя удостоверения/препоръки/референции доказващи 

доброто изпълнение на поръчките, но са приложени 2 броя, в оригинал – 

Удостоверения подписани от законните представители на  Възложителя, за 

изпълнени Договори за строителство, с посочена стойност, обект, дата на 

сключване на договора, период и място на изпълнение и видовете СМР.  В 

Списъка участника е посочил, че се съдържат данни в публични регистри-ТР 

при АВ, АОП, Камара на строителите в България(без конкретизация), с 

информация за възложени и изпълнени обществени поръчки за идентични или 

сходни услуги по извършване на СМР, комисията не извърши справки в 

посочените регистри с оглед обстоятелството, че с представяне на двете 

удостоверения се доказват минималните изисквания от Възложителя за 

технически и професионални способности и изпълнени 2 договора за 

строителство с идентичен или сходен предмет и обем с настоящата обществена 

поръчка.  

12. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от 

ЗОП, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/, 

подписана и подпечатана от представителя на участника; 

13. Декларация, че няма да ползват подизпълнител по образец на 

възложителя /Образец №10/, подписана от представителя, с печат; 

14.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора 

по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец 

№ 11/, подписана от представителя на участника, с печат. 

15. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП, по образец на Възложителя 

/Образец № 12/, подписана от представителя на участника, с печат. 

16. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката-

строителство за последните три приключили финансови години, по образец 

№13 на Възложителя, подписана от представителя на участника, с печат, като 

участникът отговаря на изискванията на Възложителя за реализиран оборот. 

17. Нотариално заверени преписи от 03.07.2017г. от документи за 

вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камара на 

строителите в България - Удостоверение №І-ТV 011240 за вписване на 

търговеца от 12.07.2012г. в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, от 

трета до пета категория, с контролен талон със срок на валидност до 

30.09.2017г. и Удостоверение №І-ТV 007740  за пета група-отделни видове 

СМР, с контролен талон със срок на валидност до 30.09.2017г. 

18. Представен е нотариално заверен препис от 03.07.2017г. от Полица за 

застраховка „Професионална отговорност на лицата по чл.171 на ЗУТ“, която е 

с  валидност до 14.05.2018г., която отговаря на изискванията за необходимия 
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минимален праг, съгласно групата и категорията на строежа-предмет на 

поръчката. 

19. Представено е  Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

по Образец №15 на Възложителя, с приложена към него Спецификация с 

количествена сметка на видовете СМР с  посочен гаранционен срок по 

отделните видове СМР.   

20.  Представено е Ценово предложение по Образец №16 на Възложителя 

с посочена обща цена без и с ДДС; с посочена стойност на 10% непредвидени 

СМР; с посочени елементи на ценообразуване, с приложена към него 

Спецификация с количествено-стойностна сметка с посочени количества и 

единични цени без ДДС по видове СМР и обща цена без ДДС и с ДДС. 

 Офертата съдържа всички необходими документи, посочени в обявата. 

Членове на комисията подписаха техническото и ценово предложение на 

участника.  

 

    ІІ.1. Офертата на „РЕМОНТСТРОЙ“АД съдържа следните 

документи съгласно изискванията и указанията на Възложителя, а именно:  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от 

Изпълнителния директор, с поставен печат; 

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от Изпълнителния 

директор и подпечатана, в която е заявено, че са запознати с условията за 

участие посочени в обявата, с всички документи,  техническа спецификация и 

проекта на договора, съгласни са с поставените условия и ги приемат без 

възражения, както и текстовете на договора; няма да ползват подизпълнители; 

приемат начина на разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от 

крайния срок за подаване на офертите;  

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, подписано 

и подпечатано от представителя на участника, с посочване на ЕИК. Комисията 

направи справка и разпечатка от сайта на търговския регистър на Агенция по 

вписванията относно регистрацията и вписаните актуални данни на участника. 

4. Декларация за извършен оглед по Образец  №3 на Възложителя, 

подписана и подпечатана от представителя на участника. 

5. Декларации по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от Закона за обществените 

поръчки от членовете на съвета на директорите, че не са осъждани за 

посочените престъпления и не е налице конфликт на интереси, с подпис и 

печат /Образец №4 на Възложителя/ - 3 броя; 

6. Декларации по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки от 

членовете на съвета на директорите,  че участникът няма задължения за данъци 

и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК, 

както и към Общината, не е налице неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, 

не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор, предоставил е изискващата се информация, свързана с удостоверяване 
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липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор, по Образец №5 на Възложителя – 3 броя; 

7. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собствениици, в която е посочено, че дружеството не е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана и 

подпечатана от представителя на участника /Образец №6 на Възложителя/; 

8. Списък по чл.64, ал.1, т.6 и т.9 от Закона за обществените поръчки 

/Образец №7 на Възложителя/ – доказателства за техническата възможност за 

изпълнение на поръчката с описание на техническо оборудване, машини и 

съоръжения за извършване на строителството, собствени на участника. 

Посочен е Списък на лица – 21 броя, които ще участват при изпълнение на 

поръчката, с посочване на три имена, длъжност, образование/квалификация, 

номер и дата на сключения трудов договор; трудов стаж. За персонала ключови 

експерти /специалисти/ - Технически ръководител на строително-монтажни и 

ремонтни работи (СМРР), Експерт Координатор по безопасност и здраве и 

Експерт Отговорник по качеството, са посочени образованието/ 

квалификацията, номера, дати и орган на издадените удостоверителни 

документи (дипломи и удостоверения), номер и дата на сключване на трудовия 

договор и трудовия стаж, като комисията констатира, че посочените лица 

отговарят на изискванията на Възложителя.   

9.  Сертификат по ISО 9001:2008 за внедрена система за управление на 

качеството по отношение на дейности: строителство, монтажни и ремонтни 

дейности в строителната индустрия, с валидност до 23.08.2019г.(на български и 

на английски език); Сертификат по ISО 14001:2004  за внедрена система на 

управление на околната среда по отношение на дейности: строителство, 

монтажни и ремонтни дейности в строителната индустрия, с валидност до 

23.08.2019г. (на български и на английски език); Сертификат по BG OHSAS 

18001:2007  за внедрена система на управление на здраве и безопасност при 

работа на фирмата по отношение на дейности: строителство, монтажни и 

ремонтни дейности в строителната индустрия, с валидност до 23.08.2019г. (на 

български и на английски език).     

10. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

/Образец №8 на Възложителя/, подписан и подпечатан от представителя на 

участника, съдържащ информация за договори за строителство, с предмет 

идентичен или сходен с предмета на поръчката,  изпълнени през последните 5 

години – описани 21 броя изпълнени договори за периода 2016г.-2012г. на  

територията на Република България и Кралство Белгия, с посочени имена и 

данни за Възложителите, предмет на строителството, дата на сключване на 

договора; период и място на изпълнение и стойност на договорите.  Прилага 5 

броя удостоверения/препоръки/референции доказващи доброто изпълнение на 

поръчките, в оригинал, подписани от законни представители на  Възложителя, 
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за изпълнени Договори за строителство, с посочена стойност, обект, дата на 

сключване на договора, период и място на изпълнение и видовете СМР, с 

които се доказват минималните изисквания от Възложителя за технически и 

професионални способности и изпълнени поне 2 договора за строителство с 

идентичен или сходен предмет и обем с настоящата обществена поръчка.  

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от 

ЗОП, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/, 

подписана и подпечатана от представителя на участника; 

12. Декларация, че няма да ползват подизпълнител по образец на 

възложителя /Образец №10/, подписана от представителя, с печат. 

Непопълнена декларация образец №10а; 

13.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора 

по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец 

№ 11/, подписана от представителя на участника, с печат. 

14. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП, по образец на Възложителя 

/Образец № 12/, подписана от представителя на участника, с печат. 

15. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката-

строителство за последните три приключили финансови години, по образец 

№13 на Възложителя, подписана от представителя на участника, с печат, като 

участникът отговаря на изискванията на Възложителя за реализиран оборот. 

16. Нотариално заверен препис от 29.06.2017г. от документ за вписване в 

Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите 

в България - Удостоверение №І-ТV 003403 за вписване на дружеството от 

19.06.2008г. в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, от трета до пета 

категория, с контролен талон със срок на валидност до 30.09.2017г.   

17. Представен е нотариално заверен препис от 29.06.2017г. от Полица за 

застраховка „Професионална отговорност на лицата по чл.171 на ЗУТ“, която е 

с  валидност до 22.06.2018г., която отговаря на изискванията за необходимия 

минимален праг, съгласно групата и категорията на строежа-предмет на 

поръчката. 

18. Представено е  Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

по Образец №15 на Възложителя, с приложена към него Спецификация с 

количествена сметка на видовете СМР с  посочен гаранционен срок по 

отделните видове СМР.  Към него е приложен Линеен график  на видовете 

дейности и работната ръка. 

19.  Представено е Ценово предложение по Образец №16 на Възложителя 

с посочена обща цена без и с ДДС; с посочена стойност на 10% непредвидени 

СМР; с посочени елементи на ценообразуване, с приложена към него 

Спецификация с количествено-стойностна сметка с посочени количества и 

единични цени без ДДС по видове СМР и обща цена без ДДС и с ДДС. 
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 Офертата съдържа всички необходими документи, посочени в обявата. 

Членове на комисията подписаха техническото и ценово предложение на 

участника.  

 

    ІІ.3. Офертата на „САГРАДА“ООД съдържа следните документи 

съгласно изискванията и указанията на Възложителя, а именно:  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от 

Управителя, с поставен печат; 

2. Оферта - по Образец №1 на Възложителя, подписана от Управителя и 

подпечатана, в която е заявено, че са запознати с условията за участие 

посочени в обявата, с всички документи,  техническа спецификация и проекта 

на договора, съгласни са с поставените условия и ги приемат без възражения, 

както и текстовете на договора; няма да ползват подизпълнители; приемат 

начина на разплащане; валидност на офертата – 60 дни, считано от крайния 

срок за подаване на офертите;  

3. Представяне на участника  по Образец №2 на Възложителя, подписано 

и подпечатано от представителя на участника, с посочване на ЕИК.  

4. Разпечатка от сайта на търговския регистър на Агенция по вписванията 

относно регистрацията и вписаните актуални данни на участника (заверено от 

представляващия копие), комисията извърши проверка за верността на 

данните в търговския регистър. 

5. Декларация за извършен оглед по Образец  №3 на Възложителя, 

подписана и подпечатана от представителя на участника. Протокол за оглед с 2 

броя пълномощни от управителя на фирмата. 

6. Декларации по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от Закона за обществените 

поръчки от двамата управители, че не са осъждани за посочените престъпления 

и не е налице конфликт на интереси, с подпис и печат /Образец №4 на 

Възложителя/ - 2 броя; 

7. Декларации по чл.54, ал.1, т.3-5 от Закона за обществените поръчки от 

двамата управители, че участникът няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК, както и към 

Общината, не е налице неравнопоставеност по чл.44, ал.5 от ЗОП, не е 

представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, 

предоставил е изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, по 

Образец №5 на Възложителя – 2 броя; 

8. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собствениици, в която е посочено, че дружеството не е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, подписана и 

подпечатана от представителя на участника /Образец №6 на Възложителя/; 



11 

 

9. Списък по чл.64, ал.1, т.6 и т.9 от Закона за обществените поръчки 

/Образец №7 на Възложителя/ – доказателства за техническата възможност за 

изпълнение на поръчката с описание на техническо оборудване, машини и 

съоръжения за извършване на строителството, собствени на участника. 

Посочен е Списък на лица – 6 броя, които ще участват при изпълнение на 

поръчката, с посочване на три имена, длъжност, образование/квалификация, 

номер и дата на сключения трудов договор; трудов стаж. За персонала ключови 

експерти /специалисти/ - Технически ръководител на строително-монтажни и 

ремонтни работи (СМРР), Експерт Координатор по безопасност и здраве и 

Експерт Отговорник по качеството, са посочени образованието/ 

квалификацията, номера, дати и орган на издадените удостоверителни 

документи (дипломи и удостоверения), дата на сключване на трудовия договор 

и трудовия стаж, като комисията констатира, че посочените лица отговарят на 

изискванията на Възложителя.   

10.  Сертификат по ISО 9001:2008 за внедрена система за управление на 

качеството в областта на: строителство и цялостно изпълнение на комплексни 

обекти в областта на жилищното, културно-битовото, промишленото и 

инфраструктурно строителство, с валидност до 01.10.2017г.; Сертификат по 

ISО 14001:2005 за внедрена система на управление на околната среда в 

областта на: строителство и цялостно изпълнение на комплексни обекти в 

областта на жилищното, културно-битовото, промишленото и 

инфраструктурно строителство, с валидност до 01.10.2017г.; Сертификат по 

BG OHSAS 18001:2007 за внедрена система на управление на здраве и 

безопасност при работа на фирмата в областта на: строителство и цялостно 

изпълнение на комплексни обекти в областта на жилищното, културно-

битовото, промишленото и инфраструктурно строителство, с валидност до 

01.10.2017г.     

11. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

/Образец №8 на Възложителя/, подписан и подпечатан от представителя на 

участника, съдържащ информация за договори за строителство, с предмет 

идентичен или сходен с предмета на поръчката,  изпълнени през последните 5 

години – описани 4 броя изпълнени договори за периода 2013г.-2015г., с 

посочени имена на Възложителите, предмет на строителството, дата на 

сключване на договора; период  и място на изпълнение и стойност на 

договорите.  Не прилага удостоверения/препоръки/референции, посочва 

публични регистри, в които се съдържа информация за възложени и изпълнени 

от участника обществени поръчки за идентични или сходни услуги, а именно 

ЦПРС. Комисията извърши справка и направи разпечатки от ЦПРС, в който са 

посочени за периода от 2012г. до 2015г. изпълнени от участника общо 18 

договора за строителство, с подробно описание на извършените СМР с 

приложени референции, с които се доказват минималните изисквания от 

Възложителя за технически и професионални способности и изпълнени поне 2 

договора за строителство с идентичен или сходен предмет и обем с настоящата 

обществена поръчка.  
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12. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от 

ЗОП, във връзка с чл.107, т.4 от ЗОП по образец на Възложителя /Образец №9/, 

подписана и подпечатана от представителя на участника; 

13. Декларация, че няма да ползват подизпълнител по образец на 

възложителя /Образец №10/, подписана от представителя, с печат.  

14.  Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договора 

по чл.39, ал.3, т.1, буква „в“ от ППЗОП, по образец на Възложителя /Образец 

№ 11/, подписана от представителя на участника, с печат. 

15. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП, по образец на Възложителя 

/Образец № 12/, подписана от представителя на участника, с печат. 

16. Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката-

строителство за последните три приключили финансови години, по образец 

№13 на Възложителя, подписана от представителя на участника, с печат, като 

участникът отговаря на изискванията на Възложителя за реализиран оборот. 

17. Нотариално заверен препис от 10.07.2017г. от документ за вписване в 

Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите 

в България - Удостоверение №І-ТV 014991 за вписване на дружеството от 

10.09.2015г. в ЦПРС за изпълнение на строежи от първа група, от трета до пета 

категория, с контролен талон с изтекъл срок на валидност до 30.09.2016г. и с 

контролен талон с валидност до 30.09.2017г. 

18. Представен е нотариално заверен препис от 10.07.2017г. от Полица за 

застраховка „Професионална отговорност на лицата по чл.171 на ЗУТ“, която е 

с  валидност до 05.08.2017г., която отговаря на изискванията за необходимия 

минимален праг, съгласно групата и категорията на строежа-предмет на 

поръчката. 

19. Представено е  Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

по Образец №15 на Възложителя, с приложена към него Спецификация с 

количествена сметка на видовете СМР с  посочен гаранционен срок по 

отделните видове СМР.  Към него е приложен Фирмен профил с  описание на 

дейността на фирмата, ръководния състав, общ брой служители по видове 

длъжности, изпълнени договор и други. 

20.  Представено е Ценово предложение по Образец №16 на Възложителя 

с посочена обща цена без и с ДДС; с посочена стойност на 10% непредвидени 

СМР; с посочени елементи на ценообразуване, с приложена към него 

Спецификация с количествено-стойностна сметка с посочени количества и 

единични цени без ДДС по видове СМР и обща цена без ДДС и с ДДС. 

 Офертата съдържа всички необходими документи, посочени в обявата. 

Членове на комисията подписаха техническото и ценово предложение на 

участника.  

 

  ІІІ. Проверка за съответствие с условията за участие: 
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  От представените към офертите документи и декларации по образец на 

Възложителя, се установява, че всички участници отговарят на общите 

изисквания за участие; на изискванията за лично състояние, като от всички е 

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

както и че фирмите–участници не са регистрирани и не са свързани с лица 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; представени са 

необходимите удостоверения съгласно изискванията на Възложителя за 

удостоверяване на правоспособност за упражняване на професионална 

дейност; за икономическо и финансово състояние; за технически възможности 

и професионални способности, като от участниците са представени Списъци по 

чл.64, ал.1 т.6 и т.9 установяващи техническата възможност за изпълнение на 

поръчката – наличие на техническо оборудване, машини и съоръжения за 

изпълнение на строителството, собствено на участниците; както и че 

участниците разполагат с необходимите  ключови експерти /специалисти/ и 

работници, с необходимото образование и професионална квалификация за 

изпълнение на поръчката съгласно указанията на Възложителя. Представени са 

от участниците Списъци по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП по образец на Възложителя 

към документацията, в които е посочено изпълнено строителство, еднакво или 

сходно с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, с представяне 

на удостоверения/препоръки/референции или с посочване на публични 

регистри, в които се съдържа информацията, от които се установява, че всички 

участници отговарят на изискването за изпълнени най-малко 2 договора за 

строителство, идентичен или сходен с предмета и обема на настоящата 

обществена поръчка през последните пет години.    

   С оглед на това, Комисията единодушно реши: Допуска до по-

нататъшно участие в обществената поръчка, участниците ЕТ „АС-СТРОЙ - 

ЯНКО СЛАВЧЕВ“; „РЕМОНТСТРОЙ“АД и „САГРАДА“ООД за 

разглеждане на техническите им предложения.  

 

  ІV. Проверка за съответствието на техническото предложение с 

изискванията на Възложителя: 

    IV.1. ЕТ „АС-СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“  предлага да изпълни 

обществената поръчка при условията на документацията, съгласно 

изискванията на Възложителя качествено и добросъвестно, като посочва, че 

разполага с необходимите професионални и технически способности. 

Участникът е описал накратко основния предмет на дейност на фирмата. 

Предлага срок за изпълнение на строителството, считано от датата на 

сключване на договора: 18 (осемнадесет) календарни дни. Предлага 

гаранционен срок за всички изпълнени доставки и СМР, подробно описани и в 

приложението към техническото предложение – Спецификация с количествена 

сметка на видовете СМР: 5 (пет) години. 
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    IV.2. „РЕМОНТСТРОЙ“АД  предлага да изпълни обществената 

поръчка при условията на документацията, съгласно изискванията на 

Възложителя качествено и добросъвестно, като посочва, че разполага с 

необходимите професионални и технически способности. Участникът е описал 

накратко основните дейности на фирмата, някои от клиентите-възложители; че 

осъществява строителна дейност на  територията на Република България и 

Кралство Белгия; издадените сертификати и удостоверения. Предлага срок за 

изпълнение на строителството, считано от датата на сключване на договора: 31 

(тридесет и един) календарни дни, като прилага линеен график. Предлага 

гаранционен срок за всички изпълнени доставки и СМР, подробно описани и в 

приложението към техническото предложение – Спецификация с количествена 

сметка на видовете СМР: 5 (пет) години. 

 

  IV.1. „САГРАДА“ООД  предлага да изпълни обществената поръчка 

при условията на документацията, съгласно изискванията на Възложителя 

качествено и добросъвестно, като посочва, че разполага с необходимите 

професионални и технически способности. Участникът е представил фирмен 

профил с описание на дейностите на фирмата, организационната структура на 

дружеството; ръководния персонал с посочване на образование и трудов стаж; 

издадените удостоверения и сертификати, изпълнени договори по ЗОП в 

публичния сектор с посочени възложители и изпълнение СМР на частни 

дружества. Предлага срок за изпълнение на строителството, считано от датата 

на сключване на договора: 49 (четиридесет и девет) календарни дни. 

Предлага гаранционен срок за всички изпълнени доставки и СМР, подробно 

описани и в приложението към техническото предложение – Спецификация с 

количествена сметка на видовете СМР: 5 (пет) години. 

 

   По допустимостта на кандидатите:  

  След разглеждане на представените технически  предложения за 

изпълнение на поръчката от участниците, подробно описани по-горе 

Комисията единодушно РЕШИ: 

  Предложените срокове за изпълнение не надвишават максимално 

определения срок за изпълнение на СМР определен от Възложителя. 

Гаранционните срокове на отделните видове СМР  съгласно предложенията на 

участниците,  са не по-малки от предвидените за съответните видове работа 

гаранционни срокове съобразно посоченото в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 

31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти на МРРБ, поради което Допуска кандидатите 

ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“; „РЕМОНТСТРОЙ“АД и 

„САГРАДА“ООД до оценка на техническите им предложения по методиката 

и критериите посочени в документацията, тъй като представените от тях 

предложения отговарят на всички изисквани посочени в документацията.        
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     Срокът за изпълнение и предаване на възложените СМР след 

сключване на договора, посочен от участниците, е с относителна тежест 40% 

и максимален брой точки- 40 точки. Оценката по този критерий  се формира 

по следният начин, посочен в документацията на Възложителя: 

К2 =  (К2 мin / К2уч. ) x 40 

Където К 2уч  е предложеният от съответния участник срок за извършване и 

предаване на СМР. 

К2мin. е предложеният най-кратък срок от участник.   

  Съобразно направените предложения, участниците получават следните 

точки: 

     ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“ - с посочен най-кратък срок за 

изпълнение, получава 40.00 точки;  

  „РЕМОНТСТРОЙ“АД - съобразно предложения срок за изпълнение 

и предложението на кандидата с най-кратък срок на изпълнение получава -  

23,23 точки; 

 „САГРАДА“ООД - съобразно предложения срок за изпълнение и 

предложението на кандидата с най-кратък срок на изпълнение получава -  14.69 

точки; 

   

  V. Проверка за съответствие на ценовите предложения на 

участниците:  

    V.1. В ценовото предложение на ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“ 

е посочено, че предлага да изпълни обществената поръчка, съобразно 

условията на документацията  за цена в общ размер на 131 697.85лв. (сто 

тридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и осемдесет и пет 

стотинки) без вкл. ДДС, 158 037.42лв. (сто петдесет и осем хиляди, тридесет и 

седем лева и четиридесет и две стотинки) с вкл. ДДС. Посочено е, че 

формираните 10% непредвидени СМР, въздлизат на 11 971,53лева. без ДДС и 

14367,04лв. с  ДДС.  Посочени са елементите на ценообразуване на единичните 

цени на видовете СМР. Съгласни са с начина на разплащане (авансово, 

междинно и окончателно) предложен от Възложителя съгласно условията на 

документацията и договора. Възложителят изрично е изискал в 

документацията, към ценовото предложение да се приложи и Спецификация с 

количествено-стойностна сметка с посочени единични цени без ДДС по 

видовете отделни СМР, обща цена без ДДС и обща цена с ДДС.  Участникът е 

приложил такава, в която са посочени единичните цени на видовете СМР, но са 

посочени различаващи се от ценовото предложение общи цени за 

извършване на предвидените СМР, а именно: обща стойност на СМР 119 

725.32лв. (сто и деветнадесет хиляди седемстотин двадесет и пет лева и 

тридесет и две стотинки) без вкл. ДДС, 143670.68лв. (сто четиридесет и три 

хиляди, шестстотин и седемдесет лева и шестдесет и осем стотинки) с вкл. 

ДДС.   Ценовата оферта за изпълнение на СМР, не е определена в съответствие 
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с условията на обявата и Комисията констатира наличие на несъответствие на 

предложените общо цени с ДДС и без ДДС в самото ценово предложение и в 

Спецификацията, неразделна част от ценовото предложение, както и 

аритметично несъответствие между посочената цена без ДДС и с ДДС в 

ценовото предложение и определените 10% за непредвидени СМР. По този 

начин не става ясно какво е реалното ценово предложение на участника, като 

това несъответствие не може да бъде преодоляно на етап оценка на ценовите 

предложения, поради което Комисията единодушно реши: На основание 

чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, отстранява от 

участие в обществената поръчка: ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ“ 

 

   V.2. В ценовото предложение на „РЕМОНТСТРОЙ“АД е 

посочено, че предлага да изпълни обществената поръчка, съобразно условията 

на документацията  за цена в общ размер на 138 763.16лв. (сто тридесет и осем 

хиляди седемстотин шестдесет и три лева и шестнадесет стотинки) без вкл. 

ДДС, 166 515.79лв. (сто шестдесет и шест хиляди, петстотин и петнадесет лева 

и седемдесет и девет стотинки) с вкл. ДДС. Посочено е, че формираните 10% 

непредвидени СМР, въздлизат на 13 876.32лева без ДДС и 16651.58лв. с  ДДС.  

Посочени са елементите на ценообразуване на единичните цени на видовете 

СМР. Съгласни са с начина на разплащане (авансово, междинно и 

окончателно) предложен от Възложителя съгласно условията на 

документацията и договора. Възложителят изрично е изискал в 

документацията, към ценовото предложение да се приложи и Спецификация с 

количествено-стойностна сметка с посочени единични цени без ДДС по 

видовете отделни СМР, обща стойност без ДДС и обща цена с ДДС.  

Участникът е приложил такава, в която са посочени единичните цени на 

видовете СМР и еднакви с ценовото предложение общи стойности за 

извършване на СМР, а именно: 138 763.16лв. (сто тридесет и осем хиляди 

седемстотин шестдесет и три лева и шестнадесет стотинки) без вкл. ДДС, 166 

515.79лв. (сто шестдесет и шест хиляди, петстотин и петнадесет лева и 

седемдесет и девет стотинки) с вкл. ДДС.   Ценовата оферта за изпълнение на 

СМР, е определена в съответствие с условията на обявата, поради което  

Комисията единодушно реши: Допуска участника до оценяване и класиране 

на ценовата му оферта, по критериите посочени в документацията. 
 

   V.3. В ценовото предложение на „САГРАДА“ООД е посочено, че 

предлага да изпълни обществената поръчка, съобразно условията на 

документацията  за цена в общ размер на 129 378.52лв. (сто двадесет и девет  

хиляди триста седемдесет и осем лева и петдесет и две стотинки) без вкл. 

ДДС, 155 254.22лв. (сто петдесет и пет хиляди, двеста петдесет и четири лева и 

двадесет и две стотинки) с вкл. ДДС. Посочено е, че формираните 10% 

непредвидени СМР, въздлизат на 12 937.85лева без ДДС и 15 525.42лв. с  ДДС.  

Посочени са елементите на ценообразуване на единичните цени на видовете 

СМР. Съгласни са с начина на разплащане (авансово, междинно и 

окончателно) предложен от Възложителя съгласно условията на 
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документацията и договора. Възложителят изрично е изискал в 

документацията, към ценовото предложение да се приложи и Спецификация с 

количествено-стойностна сметка с посочени единични цени без ДДС по 

видовете отделни СМР, обща стойност без ДДС и обща цена с ДДС.  

Участникът е приложил такава, в която са посочени единичните цени на 

видовете СМР и еднакви с ценовото предложение общи стойности за 

извършване на СМР, а именно: 129 378.52лв. (сто двадесет и девет  хиляди 

триста седемдесет и осем лева и петдесет и две стотинки) без вкл. ДДС, 155 

254.22лв. (сто петдесет и пет хиляди, двеста петдесет и четири лева и двадесет 

и две стотинки) с вкл. ДДС.   Ценовата оферта за изпълнение на СМР,   е 

определена в съответствие с условията на обявата, поради което  Комисията 

единодушно реши: Допуска участника до оценяване и класиране на ценовата 

му оферта, по критериите посочени в документацията. 

   След като констатира кои оферти отговарят на предварително 

обявените условия на Възложителя, Комисията извърши проверка за наличие 

на обстоятелство по чл.72, ал.1 от ЗОП, като констатира, че не е налице 

обстоятелството по чл.72, ал.1 от ЗОП по отношение на участниците, поради 

което пристъпи към оценяване на офертите на участниците по методиката и 

критериите посочени в документацията, а именно: 

  Оценка на Офертата за предложена обща цена без ДДС за извършване 

на СМР, предмет на поръчката /К1/ е  с относителна тежест 60% и 

максимален брой точки до 60. 

Оценката по този критерий  се формира по следният начин, посочен в 

документацията: 

К1 =  (К1 мin / К1уч. ) x 60 

Където К 1уч  е предложената от съответния участник цена. 

К1 мin. е предложената най-ниска цена от участник.   

  Съобразно направените ценови предложения, участниците получават 

следните точки: 

  „РЕМОНТСТРОЙ“АД - съобразно предложената цена без ДДС  и 

предложението на другия допуснат кандидат, който е с най-ниска цена за 

изпълнение на СМР, получава -  55.94 точки; 

  „САГРАДА“ООД – с оглед предложена най-ниска цена за изпълнение  

на СМР получава -  60.00 точки; 

 

  Комисията класира двамата допуснати участника с комплексна 

оценка  КО = К1+ К2 по посочените критерии, съгласно документацията на 

Възложителя, а именно: КО= К1 (оценка на офертата за предложена обща цена без 

ДДС за извършване на СМР, предмет на поръчката, с относителна тежест 60% и максимален 

брой точки до 60) + К2 (оценка на срок за изпълнение и предаване на възложените СМР 

след сключване на договора, посочен от участника с относителна тежест 40% и максимален 

брой точки до 40 точки) като   
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  „РЕМОНТСТРОЙ“АД - съобразно направените предложения и 

извършеното оценяване на техническото и ценовото му предложение  получава 

общ сбор точки -  79.17 точки; 

  „САГРАДА“ООД - ссъобразно направените предложения и 

извършеното оценяване на техническото и ценовото му предложение  получава 

общ сбор точки -   74.69 точки; 

   

   С оглед получената комплексна оценка на участниците и обявеното в 

документацията на Възложителя, че за изпълнител на обществената поръчка 

ще бъде  избран участникът чиято оферта е събрала най-голям общ брой точки, 

се извършва следното класиране: 

  На І(първо) място се класира участникът „РЕМОНТСТРОЙ“АД, с 

общ сбор точки -  79.17 точки; 

  На ІІ(второ) място се класира участникът „САГРАДА“ООД, с общ 

сбор точки -  74.69 точки; 

 

  Въз основа на извършеното разглеждане, допускане, оценяване и 

класиране на получените оферти, Комисията предлага за изпълнител на 

обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП,  по обява 

публикувана на портала за обществени поръчки на Агенцията за обществените 

поръчки под № 9065399 от 19.06.2017г., с предмет „Извършване на 

строително-монтажни работи/СМР/ за обособяване на Природо-научен 

център  „От атома до космоса“, ремонт на учебни кабинети, хранилище и 

коридор на втория етаж в учебната сграда на СУ „Свети Патриарх 

Евтимий”,  град Пловдив, ул.„Иван Вазов” №19, съгласно Техническа 

спецификация с количествена сметка на видовете и количествата СМР-

Приложение №1 към документацията на възложителя.“,  да бъде 

определено дружеството:  

  „РЕМОНТСТРОЙ“АД, със седалище и адрес на управление: град 

Пловдив-4000, район Централен, пл.“Понеделник пазар“№3а, вписано в 

търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК № 825085226,   с 

Изпълнителен директор АНГЕЛ ИЛИЕВ НИКОЛОВ, с което  да се сключи 

договор за възлагане на изпълнение на строителството. 

   От членове на комисията не постъпиха възражения или особени 

мнения във връзка с  допускането и класирането на участника.   

 

    Комисията приключи своята работа, като настоящият протокол 

заедно с цялата документация по поръчката да се предаде на Директора на  СУ 

„Свети Патриарх Евтимий”  за утвърждаване, съгласно чл.97, ал. 4 от ППЗОП. 
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  Настоящият протокол се изготви и подписа в два еднообразни 

екземпляра. 
  

КОМИСИЯ: 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1._________ (п)___________  /Соня Пенчева/ 

 

 

  ЧЛЕНОВЕ: 2. _________(п)_________ /Антоанета Къркеланова/ 

 

 

            3. __________(п)____________ /Христина Райчева/ 

 

 

             4. __________(п)__________ / Мария Чараджийска/ 

 

 

            5. __________(п)__________ /Андрей Изевков/ 

 

 

Подписите са заличени съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, 

ал.5 от ЗОП 

 

 

 
  


