
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХ-

РИДСКИ“ 

 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка,с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи 

(СРР), строително-монтажни работи (СМР) и консервационно – реставрационни работи (КРР) на сгради, собственост 

на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по четири обособени позиции 

 

П Р О Т О К О Л   № 4 
 

от проведено публично заседание на Комисията, определена за провеждане на открита про-

цедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: „Извършване на строител-

но-ремонтни работи (СРР), строително-монтажни работи (СМР) и консервационно – реставра-

ционни работи (КРР) на сгради, собственост на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

по четири обособени позиции, открита с Решение № РД 40-7 от 19.01.2017 г. на Възложителя 

 
Днес, 25.05.2017 г. в заседателна зала №1, находяща се в административната сграда 

на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, бул. „Цар 

Освободител“ № 15, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД 40-

36/28.02.2017 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Извършване на строително - ремонтни рабо-

ти (СРР), строително-монтажни работи (СМР) и консервационно –реставрационни 

работи (КРР) на сгради, собственост на Софийски университет „Св. Климент Охрид-

ски“ по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Извършване на 

строително - монтажни работи (СМР), строително-ремонти работи (СРР) и консерва-

ционно – реставрационни работи (КРР) на сгради паметници на културата в гр. София и 

страната“; Обособена позиция №2: „Извършване на строително - монтажни работи 

(СМР) и строително-ремонти работи (СРР) на сгради в гр. София и учебни бази в стра-

ната“; Обособена позиция №3: „Извършване на строително- монтажни работи (СМР) и 

строително-ремонти работи (СРР) на сгради към Поделение „Социално-битово обслуж-

ване“; Обособена позиция №4: „Извършване на строително- монтажни работи (СМР) и 

строително-ремонти работи (СРР) на сгради в район „Черноморие“, открита с Решение 

№ РД 40-7 от 19.01.2017 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 

Председател: Румяна Цаканска – Началник отдел „Обществени поръчки“ в адми-

нистрацията на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Членове:       

1. инж. Георги Божанин – Началник отдел „Ремонти и снабдяване“ в администраци-

ята на СУ „Св. Климент Охридски“; 

2. инж. Людмил Костов – външен експерт със специалност „инженер“; 

3. Мария Недялкова – външен експерт, вписана в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от 

ЗОП, поддържан от Агенция по обществени поръчки (АОП) с уникален № ВЕ-55, с профе-

сионална квалификация: магистър по право; 

4. инж. Митка Иванова – главен инженер на ПСБО към СУ „Св. Климент Охридски“; 

5. адв. Изабела Маринова; 

6. Стоян Гогов – главен счетоводител на ПСБО към СУ „Св. Климент Охридски“.     
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Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото нейно открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, не се налага определяне и встъпване на резервни членове. 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 

второ, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, присъстват: 

- Малина Георгиева Христова – редовно упълномощен представител на „Геострой” 

АД; 

- Христо Иванов Георгиев – редовно упълномощен представител на „Геоплан“ ЕО-

ОД. 

 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови па-

раметри“ на допуснатите и оценени по останалите показатели за оценка Участници в про-

цедурата, не присъстват на днешното заседание на Комисията. 

 

I. Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на евентуално 

закъснели представители на другите Участници в процедурата и/или на средствата за масо-

во осведомяване, откри заседанието в 11:15 часа и след легитимирането на присъстващите 

представители на двама от Участниците, подали оферти за изпълнение на обществената 

поръчка, ги запозна със следните факти и обстоятелства:  

 

1. Констатациите на Комисията, отразени в Протокол №1 от 28.02.2017 г. и Прото-

кол №2 от 12.05.3017 г., направени от нея по отношение съответствието Участниците, 

спрямо одобрените от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка условия към 

личното състояние на Икономическите оператори и минималните изисквания за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансо-

во състояние и за технически и професионални способности, съответно и аналогично обек-

тивирани и в относимите текстове от Документацията за участие в процедурата, като из-

тъкна мотивите на Комисията, обосновали решенията й по отношение допустимостта на 

всеки отделен Участник по съответната обособена позиция, съобразно покриването от не-

гова страна на одобрените и влезли в сила критерии за подбор и допустимост. 

 

2. В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. трето, предл. първо, Председа-

телят на Комисията обяви на присъстващите лица, оценките на Техническите предложения 

(Предложения за изпълнение на поръчката) на допуснатите Участници в процедурата, из-

числени съобразно одобрената методика за оценка на офертите от Документацията за учас-

тие, по обособени позиции, а именно: 

 

2.1. По обособена позиция №1: „Извършване на строително - монтажни работи 

(СМР), строително-ремонти работи (СРР), консервационно – реставрационни работи 

(КРР) на сгради паметници на културата в гр. София и страната“: 

 

2.1.1. Обща техническа оценка на „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД – 54,00 т. 

2.1.2. Обща техническа оценка на „ПСГ" АД – 45,75 т. 

 

2.2. По обособена позиция №2: „Извършване на строително-монтажни работи 

(СМР), строително-ремонти работи (СРР) на сгради в гр. София и учебни бази в страна-

та“: 

 

2.2.1. Обща техническа оценка на ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ“ – 

45,00 т. 

2.2.2. Обща техническа оценка на „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД - 42,75 т. 
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2.2.3. Обща техническа оценка на КОНСОРЦИУМ „АЛМА МАТЕР 2017“ - 40,50 

т. 

2.2.4. Обща техническа оценка на „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД 

– 72,00 т. 

2.2.5. Обща техническа оценка на „ИСА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - 17,25 т. 

2.2.6. Обща техническа оценка на „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД – 40,50 т. 

 

2.3. По обособена позиция №3: „Извършване на строително-монтажни работи 

(СМР), строително-ремонти работи (СРР) на сгради към Поделение „Социално-битово 

обслужване“: 

 

2.3.1. Обща техническа оценка на ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ“ – 

45,00 т. 

2.3.2. Обща техническа оценка на „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД 

– 72,00 т. 

2.3.3. Обща техническа оценка на „МЕНКАУРА“ ЕООД - 17,25 т. 

2.3.4. Обща техническа оценка на „ПСГ“ АД – 45,75 т. 

2.3.5. Обща техническа оценка на „ГЕОСТРОЙ“ АД - 30,75 т. 

 

2.4. По обособена позиция №4: „Извършване на строително-монтажни работи 

(СМР), строително-ремонти работи (СРР) на сгради в район „Черноморие“: 

 

2.4.1. Обща техническа оценка на ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ“ – 

45,00 т. 

2.4.2. Обща техническа оценка на „СТОЯНОВ-06“ ЕООД – 45,75 т. 

2.4.3. Обща техническа оценка на „ИСА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - 17,25 т. 

 

************************************************************************ 

 

II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към отва-

ряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите на допуснатите 

Участници, по обособени позиции, по реда на тяхното постъпване, въз основа на което ус-

танови следното: 

 

 Обособена позиция №1: „Извършване на строително - монтажни работи 

(СМР), строително-ремонти работи (СРР), консервационно – реставрационни работи 

(КРР) на сгради паметници на културата в гр. София и страната“: 

 

1. „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по прило-

жения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. №8).  

Ценовото предложение е представено, съобразно изискванията и на електронен но-

сител. 

Председателят на Комисията оповести на присъстващите представители на 

Участници в процедурата, предлаганите от „Гарант Строй“ ООД: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,80.  
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- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №1 в размер на 5 998,52 лв. (пет хиляди деветстотин де-

ветдесет и осем лева и петдесет и две стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

2. „ПСГ“ АД: 

  

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, поставени от Възложителя – 1 бр. оригинал по прило-

жения образец №8, включително и на електронен носител, приложен към хартиения екзем-

пляр на предложението. 

Председателят на Комисията оповести предлаганите от „ПСГ” АД: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,97.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №1 на настоящата обществена поръчка, а именно: 

10057,63 лв. (десет хиляди петдесет и седем лева и шестдесет и три стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

 Обособена позиция №2: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР), 

строително-ремонти работи (СРР) на сгради в гр. София и учебни бази в страната“: 

 

1. ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ“: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на ЕТ „Проектстрой - Петър Петров“ е представено съгласно 

условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 

1 бр. оригинал, по приложения образец от документацията за участие в процедурата (обр. 

№8).  

Ценовото предложение е представено, съобразно изискванията и на електронен но-

сител. 

Председателят на Комисията оповести на присъстващите лица предлаганите 

от Участника: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,93.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №2 в размер на 2 111,75 лв. (две хиляди сто и единадесет 

лева и седемдесет и пет стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

2. „ГАРАНТ СТРОЙ“ ООД: 
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След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, поставени от Възложителя – 1 бр. оригинал по прило-

жения образец №8, включително и на електронен носител, приложен към хартиения екзем-

пляр на предложението. 

Председателят на Комисията оповести предлаганите от „Гарант строй” 

ООД: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,80.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №2 на настоящата обществена поръчка, а именно: 1 397,30 

лв. (хиляда триста деветдесет и седем лева и тридесет стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

3. КОНСОРЦИУМ „АЛМА МАТЕР 2017“: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по прило-

жения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. №8).  

Ценовото предложение е представено, съобразно изискванията и на електронен но-

сител. 

Председателят на Комисията оповести на присъстващите представители на 

Участници в процедурата, предлаганите от Консорциум „Алма Матер 2017“: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,97.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №2 в размер на 1 511,87 лв. (хиляда петстотин и единаде-

сет лева и осемдесет и седем стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

4. „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД: 

  

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, поставени от Възложителя – 1 бр. оригинал по прило-

жения образец №8, включително и на електронен носител, приложен към хартиения екзем-

пляр на предложението. 

Председателят на Комисията оповести предлаганите от Участника: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 1,00.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №2 на настоящата обществена поръчка, а именно: 839,53 

лв. (осемстотин тридесет и девет лева и петдесет и три стотинки). 
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Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

5. „ИСА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по прило-

жения образец от документацията за участие в процедурата (обр. №8).  

Ценовото предложение е представено, съобразно изискванията и на електронен но-

сител. 

Председателят на Комисията оповести на присъстващите лица предлаганите 

от „Иса Инженеринг“ ЕООД: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 1,00.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №2 в размер на 1 785,01 лв. (хиляда седемстотин осемде-

сет и пет лева и една стотинка). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

6. „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД: 

  

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на  „Ивелинстрой“ ЕООД е представено съгласно условията за 

участие и указанията за подготовка на офертата, поставени от Възложителя – 1 бр. ориги-

нал по приложения образец №8, включително и на електронен носител, приложен към хар-

тиения екземпляр на предложението. 

Председателят на Комисията оповести предлаганите от Участника: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,99.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №2 на настоящата обществена поръчка, а именно: 2 586,40 

лв. (две хиляди петстотин осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

 Обособена позиция №3: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР), 

строително-ремонти работи (СРР) на сгради към Поделение „Социално-битово обслуж-

ване“: 

 

1. ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ“: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на ЕТ „Проектстрой - Петър Петров“ е представено съгласно 

условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 
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1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 

№8).  

Ценовото предложение е представено, съобразно изискванията и на електронен но-

сител. 

Председателят на Комисията оповести на присъстващите лица предлаганите 

от Участника: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,93.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №3 в размер на 2 726,75 лв. (две хиляди седемстотин два-

десет и шест лева и седемдесет и пет стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

2. „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, поставени от Възложителя – 1 бр. оригинал по прило-

жения образец №8, включително и на електронен носител, приложен към хартиения екзем-

пляр на предложението. 

Председателят на Комисията оповести предлаганите от Участника: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 1,00.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №3 на настоящата обществена поръчка, а именно: 906,33 

лв. (деветстотин и шест лева и тридесет и три стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

3. „МЕНКАУРА“ ЕООД: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, поставени от Възложителя – 1 бр. оригинал по прило-

жения образец №8, включително и на електронен носител, приложен към хартиения екзем-

пляр на предложението. 

Председателят на Комисията оповести предлаганите от „Менкаура” ЕООД: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,98.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №3 на настоящата обществена поръчка, а именно: 2 675,46 

лв. (две хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 
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4. „ПСГ“ АД: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по прило-

жения образец от документацията за участие в процедурата (обр. №8).  

Ценовото предложение е представено, съобразно изискванията и на електронен но-

сител. 

Председателят на Комисията оповести на присъстващите представители на 

Участници в процедурата, предлаганите от „ПСГ“ АД: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,97.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №3 в размер на 2 620,51 лв. (две хиляди шестстотин и 

двадест лева и петдесет и една стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

5. „ГЕОСТРОЙ“ АД: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на „Геострой“ АД е представено съгласно условията за участие и 

указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по при-

ложения образец от документацията за участие в процедурата (обр. №8).  

Ценовото предложение е представено, съобразно изискванията и на електронен но-

сител. 

Председателят на Комисията оповести на присъстващите лица предлаганите 

от Участника: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,99.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №3 в размер на 2 020,40 лв. (две хиляди и двадесет лева и 

четиридесет стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

 Обособена позиция №4: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР), 

строително-ремонти работи (СРР) на сгради в район „Черноморие“: 

 

1. ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ - ПЕТЪР ПЕТРОВ“: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на ЕТ „Проектстрой - Петър Петров“ е представено съгласно 

условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 

1 бр. оригинал, по приложения образец от документацията за участие в процедурата (обр. 

№8).  

Ценовото предложение е представено, съобразно изискванията и на електронен но-

сител. 
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Председателят на Комисията оповести на присъстващите лица предлаганите 

от Участника: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,97.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №4 в размер на 856,65 лв. (осемстотин петдесет и шест 

лева и шестдесет и пет стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

2. „СТОЯНОВ - 06“ ЕООД: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на „Стоянов – 06“ ЕООД е представено съгласно условията за 

участие и указанията за подготовка на офертата, поставени от Възложителя – 1 бр. ориги-

нал по приложения образец №8, включително и на електронен носител, приложен към хар-

тиения екземпляр на предложението. 

Председателят на Комисията оповести предлаганите от Участника: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 0,75.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №4 на настоящата обществена поръчка, а именно: 509,35 

лв. (петстотин и девет лева и тридесет и пет стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

3. „ИСА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: 

 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно условията за участие и ука-

занията за подготовка на офертата, поставени от Възложителя – 1 бр. оригинал по прило-

жения образец №8, включително и на електронен носител, приложен към хартиения екзем-

пляр на предложението. 

Председателят на Комисията оповести предлаганите от „Иса Инженеринг” 

ЕООД: 

-  коефициент на намаление на единичните цени за изпълнение на всички дейнос-

ти от предмета на поръчката спрямо цените от актуалния към момента на получаване 

на възлагателно писмо брой на „Справочник за цените в строителството“ – 1,00.  

- обща стойност от единичните цени за изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обособена позиция №4 на настоящата обществена поръчка, а именно: 798,93 

лв. (седемстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и три стотинки). 

Констатира се, че в Ценовото предложение са посочени и показатели за ценообразу-

ване, едновременно с което, към него е приложена и попълнена, подписана и подпечатана 

Таблица с единични цени (Приложение №3). 

 

*********************************************************************** 
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III. След извършване на горепосочените действия, Председателят на Комисията за-

кри публичното заседание, като помоли присъстващите представители на Участници в про-

цедурата да напуснат залата.  

 

Комисията продължи работа при закрити врати, като пристъпи към преглед и уста-

новяване евентуалното наличие на изгодност (по-благоприятно стойностно предложение), 

по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

Въз основа на направен от нея детайлен преглед на представените ценови предложе-

ния и проверка за наличието на обстоятелства по чл. 72, ал.1 от ЗОП, извършена от Коми-

сията по формулата 

(y-z)  х 100 = % 

   y  

където „y” е средната стойност на направените предложения в останалите оферти по 

разглеждания показател, а „z” е стойността на направеното предложение от Участника, за 

когото се правят изчисленията. 

 

При така извършената от нея проверка, подвеждайки под горепосочената формула 

съответните стойности на оферираните от отделните Участници в процедурата коефициен-

ти на намаление на единичните цени, както и конкретните им предложения за общи стой-

ности от единични цени за изпълнение на дейностите от обхвата на настоящата поръчка, по 

отделните й обособени позиции, Комисията констатира следното: 

 

1. Предлаганата от „ЕЛЕТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД обща стойност от 

единични цени за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане по обособена пози-

ция №2 е с 55,31% по-благоприятна от средната обща стойност от единичните цени, пред-

ложена от останалите Участници в обособената позиция. 

Едновременно, оферираната от този от Участниците обща стойност от единични це-

ни за изпълнение на дейностите от предмета на възлагане по обособена позиция №3 е с 

63,90% по-благоприятна от средната обща стойност от единичните цени, предложена от 

останалите Участници в същата обособена позиция. 

 

2. Предлаганата от „ГАРАНТ СТРОЙ” ООД обща стойност от единични цени за из-

пълнение на дейностите от предмета на възлагане по обособена позиция №2 е с 20,92% по-

благоприятна от средната обща стойност от единични цени, предложена от останалите 

Участници в същата обособена позиция. 

 

3. Предложената от „СТОЯНОВ-06“ ЕООД обща стойност от единични цени за из-

пълнение на дейностите от предмета на възлагане по обособена позиция №4 е с 38,47% по-

благоприятна от средната обща стойност от единичните цени, предложена от останалите 

Участници в обособената позиция. 

Едновременно, оферираният от Дружеството коефициент на намаление на единич-

ните цени за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката спрямо цените от 

актуалния към момента на получаване на възлагателно писмо брой на „Справочник за це-

ните в строителството“ по обособена позиция №4 е с 23,86% по-благоприятен от средния 

коефициент на намаление на единичните цени, предложен от останалите Участници в съ-

щата обособена позиция. 

 

Предвид гореустановеното и в изпълнение на нормативно вмененото й с чл. 72, ал.1 

от ЗОП задължение, Комисията прие решение да изиска от посочените трима Участника 

подробни писмени обосновки за начина на направеното от всеки от тях ценообразуване, 

респ. формирана обща стойност от единични цени за изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка, за съответната обособена позиция, а по отношние на „Стоянов – 06“ 

ЕООД – и за начина на образуване на предложения от него коефициент на намаление на 

единичните цени.  
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В искането си, Комисията указа на Участниците да представят обосновките си в 

рамките на пет дни, считано от датата на получаване на писмото, обективиращо визираното 

нейно искане за обосновка. 

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 25.05.2017 г. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Румяна Цаканска Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 

Членове:       

 

1. инж. Георги Божанин Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

2. инж. Людмил Костов Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

3. Мария Недялкова  Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

4. инж. Митка Иванова Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

5. адв. Изабела Маринова Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

6. Стоян Гогов Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 

 


