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ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

jex.M РД-20-404/22.06.2017г. У т в ъ р д и л : ............. .

Дагга:.... ........
/Зам. -Ректор ”ФМБ” ИУ — Варна 
проф. д-р Стоян Стоянов/

ПРОТОКОЛ №2
от

22 юни 2017г. за дейността на комисията назначена по реда на чл.97, ал. 1 от 
Ш130П със заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06- 

1504/12.06.2017г. за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното 
постъпване и за класиране на участниците в обществена поръчка с ред за възлагане 
/основание чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/ събиране на оферти с 

обява № РД-21 -894/25.05.2017г. е предмет "Строителни работи по вътрешно 
възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3 
по реда на чл.151 от ЗУТ” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 

4545 3100 „Строителни работи по възстановяване“/, открита с публикуването й в
профила на купувача на 25.05 ;2017г.

В 09:00 часа на 22 юни 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет — Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното 
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:

1. Владимир Новаков -  председател -  експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Андрияна Андреева -  член -  юрисконсулт в ИУ -  Варна;
3. Деян Баев -  член -  ръководител сектор "Инвестиционна политика и инвеститорски 

контрол” в ИУ-Варна.

^ В изпълнение на чл.54, ал.9 от ППЗОП в срока от 5 /пет/ работни дни от 
получаването на протокол вх.№ Р Д-20-389/13.06.2017г. „Кейбъл Тех“ ООД представи с 
писмо вх.№ 54.7./19.06.2017г. нов единен европейски документи за обществени поръчки с 
деклариране на вписване на дружеството по реда на чл.27, т.З от Закона за Камарата йа 

^строителите в Централния професионален регистър на строителя и „Промишлено и 
гражданско строителство“ ООД представи с писмо вх.№ 54,6./16.06.2017г. нов единен 
европейски документи за обществени поръчки с деклариране на наличие на сертификат за 
внедрена система за безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 
18001:2007.

http://www.ue-varna.bg


ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

Да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата спецификация“ и „Ценовите параметри“ 
на участниците „ИСС Инженеринг“ ООД, „Йорданов инженеринг“ ЕООД, „Кейбъл 
Тех“ ООД, „Промишлено и гражданско строителство“ ООД и „Алсис“ ЕООД.

1. „ИСС Инженеринг“ ООД по оферта с bxJNs 54.1./09.06.2017г.

и . Участникът предлага да напълни поръчката в срок до 30.09.2017г.
2.1. Участникът предлага гаранционен срок на СМР „Архитектура“ -  5 /пет/ години и на 

СМР „Електрическа“ -  5 /пет/ години.
|3.i. Участникът предлага пожароизвестителна система:

Пожароизвестителна централа, 
адресеруема

Изпълнена с минимум 2 сигнални 
контура, адресируеми устройства в 
един сигнален контур-минимум 128, 
пожароизвестителни зони минимум 
250, адресируеми устройства в една 
зона минимум 60, време за реакция на 
сигнала от задействан пожарогасител -  
до 10 секунди, токозахранване мрежово 
220/230 VAC, акумулаторно 2 х 12 V 
DC

Акумулатор 12 V 185 Ah

Пожароизвестител, комплект с основа оптично-димен адресируем

Сирена адресируема

Ръчен пожароизвестител адресируем

4| Кабел пожарен 2x1 мм2

Ценовите параметри, предложени от „ИСС Инженеринг“ ООД са в размер на 164 
025.70лв. /сто шестдесет и четири хиляди двадесет и пет лева и седемдесет стотинки/ без 
включен ДДС. Предложената стойност за строителните работи по вътрешно 
възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3 по 
техническа спецификация не надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно 
200 000.00лв. /двеста хиляди лева/ без включен ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника „ИСС Инженеринг“ ООД, удовлетворяват изискванията на 
Възложителя.

2. „Йорданов инженеринг“ ЕООД по оферта с вх.№ 54.2./09.06.2017г.

2.1. Участникът предлага да изпълни поръчката в срок до 50 календарни дни, но не по- 
късно от 01.10.2017г.
2.2. Участникът предлага гаранционен срок на извършените работи -  8 /осем/ години.
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2.3. Участникът предлага пожароизвестителна система:
_______ '________,__ ;_______________________ :__ ________________

Пожароизвестителна централа, адресеруема

Пожароизвестителна централа УниПОС 
-  FS 5004/5008/ минимум 2 сигнални 
контура, адресируеми устройства в 
един сигнален контур-минимум 128, 
пожароизвестителни зони минимум 
250, адресируеми устройства в една 

■ зона минимум 60, време за реакция на 
сигнала от задействан пожарогасител -  
до 10 секунди, токозахранване мрежово 
220/230 VAC, АКОМУЛАТОРНО 2 х 
12 V DC

Акумулатор 12 V 18 Ah

Пожароизвестител, комплект с основа оптично-димен адресируем

Сирена адресируема

Ръчен пожароизвестител адресируем

Кабел пожарен 2x1 мм2

Съгласно приложения паспорт и извършена проверка комисията установи, че 
Пожароизвестителна централа УниПОС -  FS 5004/5008/ не е адресируема.

Ценовите параметри, предложени от „Йорданов инженеринг“ ЕООД са в размер на 
160 035.02лв. /сто и шестдесет хиляди тридесет и пет лева и две стотинки/ без вкл. ДДС. 
Предложената стойност за строителните работи по вътрешно възстановяване на сграда с 
идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3 по техническа спецификация не 
надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно 200 000.00лв.-/двеста хиляди 
лева/ без включен ДДС.

Комисията приема, че ценовите параметри удовлетворяват изискванията на 
Възложителя, но предложението за изпълнение на поръчката на участника „Йорданов 
инженеринг“ ЕООД не удовлетворява изискванията на Възложителя, а именно 
Пожароизвестителна централа УниПОС — FS 5004/5008/ не е адресируема.

3. „Кейбъл Тех“ ООД по оферта с вх.№ 54.3./09.06.2017г.

зл. Участникът предлага да изпълни поръчката в срок до 90 /деветдесет/ календарни 
4дни, но не по-късно от 01.10.2017г.
3.2. Участникът предлага гаранционен срок на всички видове новоизпълнени 
строителни конструкции на сгради -  10 /десет/ години; за възстановени строителни 
конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 /осем/ години; за 
хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 /пет/ години, а в агресивна среда -  3 /три/ 
години; за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи /подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешни 
инсталации на сгради - 5 /пет/ години; за завършен монтаж на машини, съоръжения, 
инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика -  5 
/пет/ години.

з
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з.з. Участникът предлага пожароизвестителна система:

Пожароизвестителна централа, 
адресеруема IFS 7002

Акумулатор 12 V 185 Ah

Пожароизвестител, комплект с основа оптично-димен аналогово адресируем 
FD 7130 с основа

Сирена
i

FD 7204 S адресируема

Ръчен пожароизвестител Адресируем FD 7150

Кабел пожарен JYSTY 2x0.8 ELAN

Ценовите параметри, предложени от „Кейбъл Тех“ ООД са в размер на 185 411.30лв. 
/сто осемдесет и пет хиляди четиристотин и единадесет лева и тридесет стотинки/ без 
включен ДДС. Предложената стойност за строителните работи по вътрешно 
възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3 по 
техническа спецификация не надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно 
200 000.00лв. /двеста хиляди лева/ без включен ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника „Кейбъл Тех“ ООД, удовлетворяват изискванията на 
Възложителя.

I%
4. „Промишлено и гражданско строителство“ ООД по оферта с вх.№ 

54.4./09.06.2017г.

.4.1. Участникът предлага да изпълни поръчката в срок до 25 дни, но не по-късно от 
01.10.2017г.
4.2. Участникът предлага гаранционен срок на всички строителни, монтажни и 
довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради -  60 /шестдесет/ месеца.
4.3. Участникът предлага пожароизвестителна система:

Пожароизвестителна централа, 
адресеруема Модел IFS 7002 *

Акумулатор 12 V 185 Ah

Пожароизвестител, комплект с основа оптично-димен, аналогов, адресируем 
FD7130

Сирена Адресируем модел FD 7204 S

Ръчен пожароизвестител Адресируем модел FD 7130

Кабел пожарен Стандарт CEI20-22 II

Ценовите параметри, предложени от „Промишлено и гражданско строителство“ 
ООД са в размер на 173 014.45лв. /сто седемдесет и три хиляди и четиринадесет лева и 

^четиридесет и пет стотинки/ без включен ДДС. Предложената стойност за строителните 
работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен
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корпус -  3 по техническа спецификация не надвишава прогнозната стойност на поръчката, 
а именно 200 000.00лв. /двеста хиляди лева/ без включен ДЦС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника „Промишлено и гражданско строителство“ ООД, удовлетворяват 
изискванията на Възложителя.

5. „Алсис“ ЕООД по оферта с вх.№ 54*5./09.06.2017г.

5.1. У частникът предлага да изпълни поръчката всрокдо30.09.2017г.
5.2. Участникът предлага гаранционен срок на всички строителни, монтажни и 
довършителни работи -  5 /пет/ години.
5.3. Участникът предлага пожароизвестителна система:

4 Пожароизвестителна централа, 
адресеруема

Интерактивна пожароизвестителна 
централа IFS 7002 с 2 сигнални 
контура, 1 силов контур, адресируеми 
устройства в един сигнален контур-до 
128, пожароизвестителни зони 250, 
адресируеми устройства в една зона до 
60, време за реакция на сигнала от 
задействан пожарогасител -  до 10 
секунди.

Акумулатор Мрежово, акумулаторно с консумиран 
ток от силовия контур до 1 А.

Пожароизвестител, комплект с основа FD7130 с основа 7100

Сирена SV 2002 F

Ръчен пожароизвестител Пожароизвестител ръчен адресируем 
FD7150

Кабел пожарен Пожарен J-Y/L/Y 2х1мм2 -  
многожичен, екраниран.

Ценовите параметри, предложени от „Алсис“ ЕООД са в размер на 167 718.81лв. /сто 
шестдесет и седем хиляди седемстотин и осемнадесет лева и осемдесет и една стотинки/ 
без включен ДДС. Предложената стойност за строителните работи по вътрешно 

^възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3 по 
техническа спецификация не надвишава прогнозната стойност на поръчката, а именно 
200 000.00лв. /двеста хиляди лева/ без включен ДДС.

ч
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 

параметри на участника „Алсис“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, да бъде отстранен от участие в 
обществената поръчка „Йорданов инженеринг“ ЕООД с мотив, че участникът е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на

«
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поръчката, а именно, предлаганата пожароизвестителна централа УниПОС -  FS 
5004/5008/ не е адресируема.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, комисията направи проверка за 
съотношението на предложените от допуснатите до класиране участници ценови 
параметри със средната стойност на останалите участници.

К______:___________________-___:______ —______ :_____-__________ =_________ :______
Резултати от проверката по чл.72 от ЗОП

„ИСС
Инженеринг“

ООД

„Кейбъл Тех“ 
ООД

„Промишлено 
и гражданско 
строителство“ 

ООД

„Алсис“ ЕООД

„ИСС Инженеринг“ ООД - 164 025.70 164 025.70 164 025.70
„Кейбъл Тех“ ООД 185 411.30 - 185 411.30 185 411.30
„Промишлено и гражданско 
строителство“ ООД 173 014.45 173 014.45 - 173 014.45

„Алсис“ ЕООД 167 718.81 167 718.81 167 718.81 -

Предложение на участника 164 025.70 185 411.30 173 014.45 167 718.81

Средна стойност на останалите 
участници

175 381,52 168 252.99 172 385.28 174 150.48

Статут благоприятна неблагоприятна неблагоприятна благоприятна
на офертата оферта оферта оферта оферта

Разлика - 11 355,82 17 158.31 629,18 - 6 431,67

% 6.47% неприложимо неприложимо 3.69%

Комисията не установи наличие на ценови параметри, предложени за изпълнени^ на 
обществената поръчка от участник да са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 
средната стойност на ценовите параметри на останалите участници.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОДЕНКАТА И КЛАСИРАНЕТО НА
УЧАСТНИЦИТЕ

Съгласно гореизложеното и на основание т.23 от описанието на обществената 
поръчка, касаещо оценяването на икономически най-изгодната оферта по критерии за 
възлагане най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се 
класира участникът, предложил най-ниска цена, комисията класира участниците както 
следва:

1. „ИСС Инженеринг“ ООД
2. „Алсис“ ЕООД

4 3. „Промишлено и гражданско строителство“ ООД
4. „Кейбъл Тех“ ООД

6
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Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да бъде 
предложено сключване на договор с предмет ’’Строителни работи по вътрешно 
възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус -  3 по реда 
на чл.151 от ЗУТ” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100 
„Строителни работи по възстановяване“/ на „ИСС Инженеринг“ ООД с ЕИК по 
БУЛСТАТ 103650730, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника.

Настоящият протокол е съставен на 22 юни 2017г. и съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП 
се предава на Възложителя за утвърждаване.

*

\ ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2/АЛ.10Т 
1 ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ: ДАННИ

f2. Андрияна Андре<

3. Деян Баев.


