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6Х.М РД-20-465/19.07.2017г,

ПРОТОКОЛ №2
от

19 юли 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от ППЗОП със 
заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-1881/10.07.2017г. за разглеждане 

и оценка по реда на тяхното постъпване на заявените данни от относно критериите за 
подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за икономическо и 

финансово състояние и за техническа и професионална способност/ определени от 
Възложителя и предложенията за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация на участниците в обществена поръчка с ред за възлагане публично 
състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/, обявена с решение 
№ РД-21-948/16.06.2017г. и публикувана в АОП под уникален номер 791902 с предмет 

„Доставки на строителни материали и изделия за нуждите на Икономически университет -  
Варна” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPW: 4411 0000/.

В 16:30 часа на 19 юли 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.№ РД-20-439/11.07.2017г. участникът в процедурата 
„Господинови строймаркет“ ООД с писмо вх.№ 57.4./14.07.2017г. от 09.52ч. представи:

1. декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване 
на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/, 
подписана от Галин Господинов {оригинал);
2. декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса 
на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 4/, подписана от Галин Господинов (оригинал);
3. декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по 

образец /Приложение 8/, подписана от Галин Господинов (оригинал).
В изпълнение на чл.54, ал.9 от ППЗОП в срока от 5 /пет/ работни дни от 

получаването на протокол вх.№ РД-20-439/11.07.2017г. участникът в процедурата 
„Стройснаб“ ООД с писмо вх.№ 57.3./14.07.2017г. от 12.38ч. представи:

1. декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за сключване 
на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец /Приложение 3/,
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подписана от Нели Йовчева (оригинал);
2. декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за липса
на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по
образец /Приложение 4/, подписана от Нели Йовчева (<оригинал);
3. декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - по 

образец /Приложение 8/, подписана от Нели Йовчева {оригинал).

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

Да бъдат допуснати до разглеждане на заявените данни от участниците 
„Господинови строймаркет“ ООД и „Стройснаб“ ООД относно критериите за подбор 
за липса на основание за отстраняване /информацията за икономическо и финансово 
състояние и за техническа и професионална способност/ определени от Възложителя.

1. „Господинови строймаркет“ ООД по оферта с wx.№ 57.1./07.07.2017г.
- през последните три приключили финансови години, участникът е реализирал 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 158 898 хил. лева, 
надхвърлящо критерия за подбор за не по-малко от 380 000.00 лв. (триста и осемдесет 
хиляди лева).

- наличие на продуктова и ценова листа за 2017г.-2018г. най-малко от 10 281 
артикула, включваща строителни материали, помощни материали за строителство, 
строителна химия, крепежи, В и К материали, ел. материал#, подови и стенни покрития и 
аксесоари, ПДЧ и ЛПДЧ плоскости и мебелен обков надхвърляща критерия за повече от 
10 000 артикула, включваща строителни материали, помощни материали за строителство, 
строителна химия, крепежи, В и К материали, ел. материали, подови и стенни покрития и 
аксесоари, ПДЧ и ЛПДЧ плоскости и мебелен обков.

- наличие на декларации за съответствие за всеки материал от техническата 
спецификация с посочен производител и модел.

Комисията приема, че заявените данни от участника „Господинови строймаркет“ 
ООД относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията 
за икономическо и финансово състояние и за техническа и професионална способност/, 
удовлетворяват изискванията на Възложителя.

2. „Стройснаб“ ООД по оферта с вх.№ 57.2./07.07.2017г.
- през последните три приключили финансови години, участникът е реализирал 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 251 008 хил. 
лева, надхвърлящо критерия за подбор за не по-малко от 380 000.00 лв. (триста и 
осемдесет хиляди лева).

- наличие на продуктова и ценова листа за 2017г.-2018г. най-малко от 46 485 
артикула, включваща строителни материали, помощни материали за строителство, 
строителна химия, крепежи, В и К материали, ел. материали, подови и стенни покрития и 
аксесоари, ПДЧ и ЛПДЧ плоскости и мебелен обков надхвърляща критерия за повече от 
10 000 артикула, включваща строителни материали, помощни материали за строителство, 
строителна химия, крепежи, В и К материали, ел. материали, подови и стенни покрития и 
аксесоари, ПДЧ и ЛПДЧ плоскости, и мебелен обков.

- наличие на декларации за съответствие за всеки материал от техническата 
спецификация с посочен производител и модел.
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Комисията приема, че заявените данни от участника „Стройснаб“ ООД относно 
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за 
икономическо и финансово състояние и за техническа и професионална способност/, 
удовлетворяват изискванията на Възложителя.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ: 

Да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на участниците 
„Господинови строймаркет“ ООД и „Стройснаб“ ООД. 

1. „Господинови строймаркет“ ООД по оферта с вх.№ 57.1./07.07.2017г.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация включва:
1. Готовност за извършване на доставки на строителни материали и изделия за 

нуждите на Икономически университет -  Варна в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от 
сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка в срок от 24 часа от подадена 
стандартна заявка от Възложителя.

2.Готовност за извършване на доставки на строителни материали и изделия за 
нуждите на Икономически университет -  Варна в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от 
сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка в срок от 2 часа от подадена 
експресна заявка от Възложителя.

з.За периода 2017 г. -  2018 г. ще се поддържа продуктова листа, обхващаща следните 
групи стоки:

• „Строителни материали“ в която са включени 8 232 броя артикули.
„Помощни материали за строителство“ в която са включени 22 569 броя

артикули.
• „Строителна химия“ в която са включени 740 броя артикули.
• „Крепежи“ в която са включени 2 216 броя артикули.
• „В и К материали“ в която са включени 1 479 броя артикули.
• „Ел. Материали“ в която са включени 3 429 броя артикули.
• „Подови и стенни покрития и аксесоари“ в която са включени 2 635 броя 

артикули.
• „ПДЧ и ЛПДЧ плоскости и мебелен обков” в която са включени 5 185 броя 

артикули.
4.3а периода 2017 г. -  2018 г. ще поддържаме продуктова листа общо от 46 485 броя 

артикули.
5. Доставките на строителни материали и изделия ще бъде осъществявана за:
5л. включените в техническата спецификация по цени посочени в ценовите ни 

параметри;
5.2. невключени в техническата спецификация по цени, съгласно приложената 

наша ценова листа за 2017г. и 2018г. при следните отстъпки:
• За група „Строителни материали“ 10%.
• За група „Помощни материали за строителство“ 10%.
• За група „Строителна химия“ 10%.

За група „Крепежи“ 10%.
• За група „В и К материали“ 10%.
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• За група „Ел. Материали“ 10%.
• За група „Подови и стенни покрития и аксесоари“ 10%.
• За група „ПДЧ и ЛПДЧ плоскости и мебелен обков” 10%.
6. Доставките ще са безплатни /без транспортно оскъпяване/ франко следните адреси, 

находящи се в гр. Варна:
бул. ’’Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1; 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; 
бул.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3; 
ул. "Брегалница" № 65, Студентски общежития бл.1 и бл.2.
7. Деклариране на производители и модели на предлаганите строителни материали, 

както следва:

№ Наименование Мярка Производител и модел Придружа
ващи

документи
I II III IV V
1. Цимент разфасовка - 25 кг. Холсим България АД Декларация

за
съответствие

2. Хидратна вар разфасовка - 2 5 кг. СМА Минерал Бургас 
ЕООД

Декларация
за

съответствие
3. Пясък разфасовка - ЗОкг. Ескана АД пясък фр.О- 

4мм. -  добавъчен 
материал за бетон

Декларация
за

съответствие
4. Строителен гипс разфасовка - 25 кг. РИ Гипс България 

ЕООД
Декларация

за
съответствие

5. Сатен гипс разфасовка - ЗОкг, РИ Гипс България 
ЕООД

Декларация
за

съответствие
6. Г ипсова машинна мазилка разфасовка - ЗОкг, Баумит България ЕООД Декларация

за
съответствие

7. Двукомпонентна хидроизолация брой Билмат ООД Декларация
за

съответствие
8. Г ипсокартон плоскост

12,5мм./2,00м./1,2м.
Siniat Румъния Декларация

за
съответствие

9. Перлитени плоскости плоскост 
12мм./2,00м./1,2м.

Ай Дук Къмпани ЕООД Декларация
за

съответствие
10. Плоскости от ориентирани 

дървестни. частици
плоскост

9мм./2,44м./1,22м.
Кроншпан България 

ЕООД
Декларация

за
съответствие

11. Газобетон 15см. х 25см. х бОсм. 
1палет^ 1,35м3=60бр.

Ксела България ЕООД Декларация
за

съответствие
12. Тухлаединичка 1 палет = 45 ббр. Тайфун -  БГ ООД Декларация

за
съответствие

13. Латекс бял разфасовка -  25кг. Билмат ООД Декларация
за

съответствие

01.01.01 FM



14. Латекс цветен разфасовка -  25 кг. Бил мат ООД Декларация
за

съответствие
15. Пана за окачен таван от минерална 

вата
плоскост

12мм./60см./60см.
Oderwald 

Faserplattenwerk GmbH
Декларация

за
съответствие

16. Ламинирана подова настилка плоскост 
с дебелина 14мм.

Кроншпан България 
ЕООД

Декларация
за

съответствие

8.Гаранция, че участникът е състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с предоставената оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Господинови строймаркет“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

2. „Стройснаб“ ООД ко оферта с вх.№ 57.2./07.07.2017г.
Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация включва:
1Готовност за извършване на доставки на строителни материали и изделия за нуждите 

на Икономически университет -  Варна в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от сключване на 
договора за изпълнение на обществената поръчка в срок от 24 часа от подадена стандартна 
заявка от Възложителя.

2.Готовност за извършване на доставки на строителни материали и изделия за нуждите 
на Икономически университет ~ Варна в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от сключване на 
договора за изпълнение на обществената поръчка в срок от 2 часа от подадена експресна заявка 
от Възложителя.

з.За периода 2017 г. -  2018 г, ще се поддържа продуктова листа, обхващаща следните 
групи стоки:

• „Строителни материали“ в която са включени 1 058 броя артикули.
• „Помощни материали за строителство“ в която са включени 675 броя 

артикули.
• „Строителна химия“ в която са включени 100 броя артикули.
• „Крепежи“ в която са включени 1 857 броя артикули.
• „В и К материали“ в която са включени 2 797 броя артикули.
• „Ел. Материали“ в която са включени 3 300 броя артикули.
• „Подови и стенни покрития и аксесоари“ в която са включени 48 броя 

артикули.
• «ПДЧ и ЛПДЧ плоскости и мебелен обков” в която са включени 446 броя 

артикули.
4.3а периода 2017 г. -  2018 г. ще поддържаме продуктова листа общо от 10 281 броя 

артикули.
5 Доставките на строителни материали и изделия ще бъде осъществявана за:
1.1. включените в техническата спецификация по цени посочени в ценовите ни 

параметри.
1.2 невключени в техническата спецификация по цени, съгласно приложената 

наша ценова листа за 2017г. и 2018г. при следните отстъпки:

• За група „Строителни материали“ 50%.

5

0I.0J.01 FM



• За група „Помощни материали за строителство“ 50%.
• За група „Строителна химия“ 50%.
• За група „Крепежи“ 50%.
• За група „В и К материали“ 50%.
• За група „Ел. Материали“ 50%.
• За група „Подови и стенни покрития и аксесоари“ 50%.
• За група „ПДЧ и ЛПДЧ плоскости и мебелен обков” 50%.
6.Доставките ще са безплатни /без транспортно оскъпяване/ франко следните адреси, 

находящи се в гр. Варна:
бул. ’’Княз Борис I” № 77, Учебен корпус ~ 1; 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; 
бул."’Сливница” № 158-А. Учебен корпус -  3; 
ул. "Брегалница” № 65, Студентски общежития бл.1 и бл.2.
7.Деклариране на производители и модели на предлаганите строителни материали, 

както следва:

№ Наименование Мярка Производител и модел Придружа
ващи

документи
1 II Ш IV V
1. Цимент разфасовка - 25 кг. Девня цимент портланд 

цимент
Декларация

за
съответствие

2. Хидратнавар , разфасовка - 25 кг. СМА Минерал вар 
хидратна

Декларация
за

съответствие
3. Пясък разфасовка - ЗОкг. Ескана АД Старо 

Оряхово
Декларация

за
съответствие

4. Строителен гипс разфасовка - 25кг. Гипс АД Строителен 
гипс

Декларация
за

съответствие
5. Сатен гипс разфасовка - ЗОкг. ЕТ Бко 4 Вип гипс Декларация

за
съответствие

6. Г ипсова машинна мазилка разфасовка - ЗОкг. Баумит България ЕООД 
Рацио 1000

Декларация
за

съответствие
7. Двукомпонентна хидроизолация брой Мариан и Колев ООД 

Хидрозол
Декларация

за
съответствие

8. Г ипсокартон плоскост
12,5мм./2,00м./1,2м.

Синиат Г ипсокартон Декларация
за

съответствие
9. Перлитени плоскости плоскост

12мм./2,00м./1,2м.
Ай Дук Къмпани ЕООД 

перлитени плоскости
Декларация

за
съответствие

10. Плоскости от ориентирани 
дървестни частици

плоскост
9мм./2,44м./1,22м.

Кроншпан OSB 3 Декларация
за

съответствие
11. Г азобетон 15см. х25см. х бОсм.

1 палет = 1,35м3=60бр.
Ксела България ЕООД 

Итонг 15см.
Декларация

за
съответствие

12. Тухла единичка 1палет:=456бр. Тайфун -  БГ ООД Декларация
за
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съответствие

13. Латекс бял разфасовка -  25кг. Мегахим Декларация
за

съответствие
14. Латекс цветен разфасовка -  25кг. Мегахим Декларация

за
съответствие

15. Пана за окачен таван от минерална 
вата

плоскост
12мм./60см./60см.

Амстронг Декларация
за

съответствие
16. Ламинирана подова настилка плоскост 

с дебелина 14мм.
Кронотекс Декларация

за
съответствие

8.Гаранция, че участникът е състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с предоставената оферта.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Стройснаб“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

ВЪВ ВРЪЗКА СГОРЕПИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Да бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране на „Ценовите 
параметри“ на участниците „Господинови строймаркет“ ООД и „Стройснаб“ ООД.

2. „Ценовите параметри“ да се отварят в Конферентна зала 205 в Учебен 
корпус -  I на Икономически университет -  Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна 
от 09.30 ч. на 24 юли 2017г. на заседание, на което могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване.

3. Съгласно изискванията на. чл. 57, ал.З от ППЗОП, възлага на 
Председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите параметри, чрез публикуване на съобщение в Профила на 
купувача на Възложителя^— -— — _______ _

КОМИСИЯ:

1. ВлаДй51мцр11оршкш~̂ ^

2. Андрияна Андрера ...
JL

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВА8ИЕ ЧЛ.2, А /М  ОТ 
3 Деян Баев..... ^АКОНДЗАЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КА ЧЕСТВОТО ISO 9001:2008 

9002 Варна * бул. ’’Княз Борис / ” 77 • Телефон 052 643 360 * Телефакс 052 643 365 •  www.ue-varna.bg

ex.M PJJ-2Q-465/24.07.2017г.

ПРОТОКОЛ №3
от

24 юли 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от ППЗОП със 
заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № РД-06-1881 /10.07.2017г. за разглеждане,

оценка и класиране ценовите параметри на участниците в обществена поръчка с ред за 
възлагане публично състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/, 
обявена с решение Хе РД-21-948/16.06,2017г. й публикувана в АОП под уникален номер 
791902 с предмет „Доставки на строителни материали и изделия за нуждите на Икономически

университет -  Варна” /код, съгласно общия терминологичен речник /СРУ/: 4411 0000/.

В 09:30 часа на 24 юли 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.

Участниците в процедурата са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на 
ценовите параметри с писмо изх. № РД-21-1081/19.07.2017г., което в съответствие с 
изискванията на чл.57, ал.З от ППЗОП и решение на настоящата комисия по протокол №2 вх. 
№ РД-20-465/19.07.20J 7r. е публикувано на интернет страницата на Възложителя в 
рубриката „Профил на купувача“ на 19.07.2017г.

В залата ме присъстват участниците в процедурата, техни упълномощени 
представители и представители на средствата за масово осведомяване.

В предходното заседание от 19.07.2017г., комисията разгледа представените от 
участниците „Господинови строймаркет“ ООД и „Стройснаб“ ООД:

• заявени данни относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване 
/информацията за икономическо и финансово състояние и за техническа и 
професионална способност/, определени от Възложителя;

• „Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация“,
които са съобразени с предварително обявените от Възложителя условия във връзка с 

което „Ценовите параметри“ на участниците „Господинови строймаркет“ ООД и 
„Стройснаб“ ООД са допуснати до разглеждане, оценка и класиране.

Ценовите параметри на участниците бяха отворени по реда на тяхното постъпването и 
бе оповестено тяхното съдържание, както следва:
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№ 
по ред Оферта № Участник

Предлагани 
ценови параметри 

в лева без вкл. 
ДДС

1 вх.№ 57.1./07.07.2017г. от 11Л5ч. „Г осподинови 
строймаркет“ ООД

57 676.64

2 вх.№ 57.2./07.07.2017г, от 15.10ч. „Стройснаб“ ООД 63 160.90

Владимир Новаков, доц. д-р Андрияна Андреева и Деян Баев подписаха ценовите 
параметри на участниците.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание.

Комисията няма основание да прави проверка за съотношението на предложената от 
участника цена със средна стойност на ценови параметри на останалите участници.

Резултати от разглеждане и оценяване на ценовите оферти на допуснатите 
участници:
1. Участникът „Господинови строймаркет“ ООД е представил ценови параметри в оригинал 

по приложения в документацията образец. Комисията констатира, че предложената 
ценова оферта е редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и отговаря на 
условията на Възложителя. Предложението е подписано от управляващия предприятието. 
Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи стойности, както и 
няма разминаване при умножението на посочените единични и общи цени.

2. Участникът „Стройснаб“ ООД е представил ценови параметри в оригинал по приложения 
в документацията образец. Комисията констатира, че предложената ценова оферта е 
редовна, не надвишава предвидения финансов ресурс и отговаря на условията на 
Възложителя. Предложението е подписано от управляващия предприятието. Комисията не 
установи разминаване между посочените с цифри и думи стойности, както и няма 
разминаване при умножението на посочените единични и общи цени.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕПИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

Да бъдат допуснати до класиране „Ценовите параметри“ на участниците 
„Господинови строймаркет“ ООД и „Стройснаб“ ООД 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.

По отношение на участника „Господинови строймаркет“ ООД не са налице основанията 
за отстраняване от процедурата. Офертата на „Господинови строймаркет“ ООД отговаря на 
всички предварително оповестени изисквания на Възложителя и съгласно определения 
критерий за оценка на икономически най-изгодната оферта въз основа на най-ниска цена 
/основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/е предложил най-ниска цена. ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕПИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА КЛАСИРА
УЧАСТНИЦИТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

Първо място: „Господинови строймаркет“ ООД 
Второ място: „Стройснаб“ ООД
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В съответствие с разпоредбите на чл,60 от ППЗОП, комисията ще изготви доклад, 
който заедно с протоколите от заседанията на комисията, както и цялата документация по 
процедурата ще бъдат предени на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл.181, ал.5 от

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол /чрез 
доклада/ да бъде предложено сключване на договор с предмет „Доставки на строителни 
материали и изделия за нуждите на Икономически университет -  Варна” /код, съгласно общия 
терминологичен речник /CPV/: 4411 0000/ на „Господинови строймаркет“ ООД с ЕИК по 
БУЛСТАТ 124708749, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника.

Председателят на комисията закри заседанието.

Настоящият протоколтехнически е съставен на 24 юли 2017г.

ЗОП.

КОМИСИЯ:

2. Андрияна Андреева
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАН Н И

3. Деян Баев
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