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ПРОТОКОЛ
от

24 юли 2019 г. за дейността на комисията назначена със заповед на Зам.-ректора по 
ФПД на ИУ - Варна № РД-06-1995/16.07.2019г. за определяне и подготвяне на 

прогнозна стойност, срок на договор, техническа спецификация и нареждане по 
образеца на Приложение №3, касаещи стартиране на обществена поръчка с ред за 
възлагане по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП, събиране на 

оферти с обява с предмет "Доставка и монтаж на каскадна инсталация от 4 броя стенни 
газови котли“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4216 0000

„Инсталации с отоплителни котли“/.

В 09:00 часа на 24 юли 2019г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
комисия назначена със Заповед на Зам.-ректора по ФПД № РД-06-1995/16.07.2019 за 
определяне и подготвяне на прогнозна стойност, срок на договор, техническа 
спецификация и нареждане по образеца на Приложение №3, касаещи стартиране на 
обществена поръчка с ред за възлагане по смисъла на чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и 
шеста от ЗОП, събиране на оферти с обява с предмет "Доставка и монтаж на каскадна 
инсталация от 4 броя стенни газови котли“, /код, съгласно Общия терминологичен 
речник /CPV/ - 4216 0000 „Инсталации с отоплителни котли“/, се събра в състав:

1. Свилен Столаров -  председател -  Пом.-ректор;
2. Владимир Новаков -  член -  Експерт „Обществени поръчки”;
4. инж. Владко Влаев -  член -  Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна 
дейност“ в ИУ-Варна.

В изпълнение на заповедта на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06- 
1995/16.07.2019г., комисията обсъди параметрите на обществената поръчка. Предвид 
характеристиката и потребността на Възложителя, комисията прецени, че:

Първо, от интерес за Възложителя на обществената поръчка е да бъде закупена 
каскадна инсталация от 4 броя стенни газови котли -  100 kW /всеки от котлите/, като се 
преработи водната и газовата инсталация на котелно помещение в Учебен корпус -  2 на 
Икономически университет -  Варна, находящ се на ул.”Евлоги Георгиев” № 24. 
Комисията приема необходимостта за изработка на документация, касаеща 
узаконяването на съоръженията, което да бъде включено в цената. Във връзка с горе 
изложеното беше направено проучване в интернет мрежата за предлагането на подобен 
вид каскадни котли от стенен тип. /Приложение 1/. Останалите елементи от 
прогнозната цена, необходими по пълната изработка и узаконяване на съоръжението,
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комисията взе от въведените в експлоатация котли през 2018г. в Учебен корпус -  3 на 
Университета. /Приложение -  2 „Техническа спецификация“/.

Второ, предвид пазарно проучване, комисия определи прогнозната стойност за 
обществената поръчка с предмет „Доставка и монтаж на каскадна инсталация от 4 броя 
стенни газови котли“ да бъде 50 000.00 лв. /петдесет хиляди лева/, без вкл. ДДС.

Трето, комисията предлага срокът на договора по обществената поръчка да бъде 
обвързан с началото на учебната 2019-2020г. т.е. да договорът да бъде изпълнен в срок 
до 18.09.2019 г.

Четвърто -  Изпълнителят трябва да поддържа гаранционно и безплатно каскадната 
инсталация от 4 броя стенни газови котли минимум 2 години от датата на въвеждането 
й в експлоатация и следгаранционно да я поддържа в срок от 8 години.

Във връзка с гореизложеното, комисията подготви нареждане по образеца на 
Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане по смисъла на 
чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП, събиране на оферти с обява с предмет 
"Доставка и монтаж на каскадна инсталация от 4 броя стенни газови котли“, /код, 
съгласно общия терминологичен речник /CPW: 4216 0000 „Инсталации с отоплителни 
котли“/ -  неразделна част от настоящия протокол за утвърждаване от Зам.-ректора по 
ФПД на ИУ - Варна.

Председателят на комисията закри заседанието.

Приложения към настоящия протокол:

1. Заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-1995/16.07.2019 г.
2. Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с предмет " Доставка 

и монтаж на каскадна инсталация от 4 броя стенни газови котли “.
3. Извадки от интернет страници на водещи доставчици на каскадни 

инсталации за газови котли /Приложение 1/.
4. Техническа спецификация /Приложение 2/.

Настоящият протокол технически е съставен на 24 юли 2019г.

КОМИСИЯ:

1. Свилен Столаров.
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3. Владко Влаев
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