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вх.Жз РД-20-100/31.01.2020г.
ПРОТОКОЛ №2 

(продължение на Протокол вх.№ РД-20-24 от 15 януари 2020г.)
от

20 януари 2020г. за дейността на комисията назначена по реда чл.51, ал.1 от ППЗОП със 
заповед № РД-06-4060/20.12.2019г. на Зам.-ректора по ФПД на ИУ -  Варна, за разглеждане и

оценка на офертите по реда на тяхното постъпване и за класиране 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 -1449/29.11.2019г. и 
публикувана в АОП под уникален номер 947902 с предмет „Строително-монтажни и ВиК
работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница 

№65” /код, съгласно общия терминологичен речник /СРУ/: 4545 3100 „Строителни работи по
възстановяване“/.

В 09:00 часа на 20 януари 2020г. в Конферентна зала 320 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. инж. Николай Гочев -  член -  Ръководител отдел ''Комуникационни, информационни 

и осигурителни системи";
3. инж.Владко Влаев -  член -  ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна дейност“ 

в ИУ-Варна.
Участниците в процедурата са уведомени за датата, часа и мястото на отваряне на 

ценовите параметри с писмо изх. № РД-21-19/15.01.2020г., което в съответствие с 
изискванията на чл.57, ал.З от ППЗОП и решение на настоящата комисия по протокол вх. № 
РД-20-24/15.01.2020г. е публикувано на интернет страницата на Възложителя в рубриката 
„Профил на купувача“.

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

В предходното заседание от 20.12.2019г., комисията разгледа представените от 
участниците „НКС София“ ЕООД, „Хая-С“ ООД, „Поли Йорд“ ЕООД, „Добруджа билдинг“ 
ЕООД и „Солей 06“ ООД:

• заявени данни относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване 
/информацията за годност/правоспособност, икономическо и финансово състояние и 
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 „НКС София“ ЕООД, „Хая-С“ ООД, „Поли 
Йорд“ ЕООД, „Добруджа билдинг“ ЕООД и „Солей 06“ ООД са допуснати до разглеждане, 
оценка и класиране. Ценовите параметри на участниците бяха отворени по реда на тяхното 
постъпването и бе оповестено тяхното съдържание по съответните обособени позиций, както 
следва:

http://www.ue-varna.bg


За Обособена позиция №1 Строително-монтажни работи“ с допълнителен СРУ 
код 4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви":_______ __________________

№ 
по ред Оферта № Участник

Предлагани 
ценови параметри

в лева без вкл. 
ДДС

1 вх,№ 11.?,..?./! 9.1?,?019г, от Ю.ООч. „НКС София“ ЕООД 825 692.85
2 вх.№ 112.3/19.12.2019г. от 11.01ч. „Хая-С“ ООД 819 921.53
3 вх.№ 112.4/19.12.2019г. от 13.33ч. „Поли Иорд“ ЕООД 818 187.98
4 вх.№ 112.5/19.12.2019г. от 13.40ч. „Добруджа билдинг“ 

ЕООД
930 291.27

5 вх.№ 112.6/19.12.2019г. от 15.19ч. „Солей 06“ ООД 1 110 930.38

Владимир Новаков, Николай Гочев и Владко Влаев подписаха ценовите параметри иа 
участниците.

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._______________________________ _________

Резултати от проверката по чл.72 от ЗОП

„НСК София“ 
ЕООД „Хая-С“ ООД „Поли Йорд“ 

ЕООД

„Добруджа
билдинг“

ЕООД

„Солей 06 
ООД

„НСК София“ ЕООД - 825 692.85 825 692.85 825 692.85 825 692.£
„Хая-С“ ООД 819 921.53 - 819 921.53 819 921.53 819 921.5
„Поли Йорд“ ЕООД 818 187.98 818 187.98 - 818 187.98 818 187. S
„Добруджа билдинг“ 
ЕООД 930 291.27 930 291.27 930 291.27 - 930 291.2

„Солей 06“ ООД 1 110 930.38 1 110 930.38 1 110 930.38 1 110 930.38 -

Предложение на участника 825 692.85 819 921.53 818 187.98 930 291.27 1 110 930.3

Средна стойност на 
останалите участници

919 832.79 921 275.62 921 709.01 893 683.19 848 523.4

Статут 
на офертата

благоприятна
оферта

благоприятна
оферта

благоприятна
оферта

неблагоприят 
на оферта

неблагопр 
ятна офер-

Разлика - 94 139.94 - 101 354.09 - 103 521.03 неприложимо неприлож
МО

% 10.23% 11.00% 11.23% неприложимо неприлож
МО

Комисията не установи че има участник, чиито ценови параметри, предложени за 
изпълнение на обществената по Обособена позиция №1 Строително-монтажни работи“ с 
допълнителен CPV код 4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви" са с повече 
от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите параметри на останалите 
участници.

За Обособена позиция №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 4526 1320 
"Монтажни работи на водосточни тръби":
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№ 
по ред Оферта № Участник

Предлагани 
ценови параметри 

в лева без вкл. 
ДДС

1 вх.№ 112.3/19.12.2019г. от 11.01ч. „Хая-С“ ООД 129 140.00
2 вх.№ 112.4/19.12.2019г. от 13.33ч. „Поли Иорд“ ЕООД 123 675.23
3 вх.№ 112.5/19.12.2019г. от 13.40ч. „Добруджа билдинг“ 

ЕООД
125 395.00

Владимир Новаков, Николай Гочев и Владко Влаев подписаха ценовите параметри на 
участниците.

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._________ _______________________ _______

Резултати от проверката по чл.72 от ЗОП

„Хая-С“ ООД „Поли Йорд“ 
ЕООД

„Добруджа
билдинг“

ЕООД
„Хая-С“ ООД ■ - 129 140.00 129 140.00
„Поли Йорд“ ЕООД 123 675.23 - 123 675.23
„Добруджа билдинг“ ЕООД 125 395.00 125 395.00 -

Предложение на участника 129 140.00 123 675.23 125 395 00

Средна стойност на останалите участници
124 535.12 127 267.50 126 407.62

Статут неблагоприят благоприятна благоприятна
на офертата на оферта оферта оферта

Разлика Неприложимо -3 592.27 -1 012.62
% неприложимо 0.03% 0.01%

Комисията не установи че има участник, чиито ценови параметри, предложени за 
изпълнение на обществената поръчка по №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 4526 
1320 "Монтажни работи на водосточни тръби" са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 
средната стойност на ценовите параметри на останалите участници.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Да бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране на „Ценовите 
параметри“ на участниците „НКС София“ ЕООД, „Хая-С“ ООД, „Поли Йорд“ ЕООД, 
„Добруджа билдинг“ ЕООД и „Солей 06“ ООД, както следва:

- за Обособена позиция №1 Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV 
код 4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви" - „НКС София“ ЕООД, 
„Хая-С“ ООД, „Поли Йорд“ ЕООД, „Добруджа билдинг“ ЕООД и „Солей 06“ ООД.

- за Обособена позиция №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 4526 1320 
"Монтажни работи на водосточни тръби" - „Хая-С“ ООД, „Поли Йорд“ ЕООД, 
„Добруджа билдинг“ ЕООД.
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Резултати от разглеждане и оценяване на ценовите оферти на допуснатите
участници:

1. Участникът „НСК София“ ЕООД 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 лице, упълномощено да представлява 
предприятието. Комисията пе установи разминаване между посочснитс с цифри и думи 
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи 
цени.

2. Участникът „Хая-С“ 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 лице, упълномощено да представлява 
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи 
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи 
цени.

3. Участникът „Поли Йорд“ ЕООД 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 лице, упълномощено да представлява 
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи 
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи 
цени.

4. Участникът „Добруджа билдинг“ ЕООД 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 лице, упълномощено да представлява 
предприятието. Комисията не установи разминаване между посочените с цифри и думи 
стойности, както и няма разминаване при умножението на посочените единични и общи 
цени.

5. Участникът „Солей 06“ 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 лице, упълномощено да представлява 
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 ГОРЕ1ШТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА КЛАСИРА
УЧАСТНИЦИТЕ. КАКТО СЛЕДВА:

Обособена позиция №1 Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV код 
4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви":

Първо място: „Поли Йорд“ ЕООД 
Второ място: „Хая-С“ ООД
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Трето място: „НСК София“ ЕООД 
Четвърто място: „Добруджа билдинг“ ЕООД 

Пето място: „Солей 06“ ООД

Обособена позиция №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 4526 1320 
"Монтажни работи на водосточни тръби”:

Първо място: „Поли Йорд“ ЕООД 
Второ място: „Добруджа билдинг“ ЕООД 

Трето място: „Хая-С“ ООД

По отношение на участника „Поли Йорд“ ЕООД не са налице основания за отстраняване 
от процедурата. Офертата на „Поли Йорд“ ЕООД 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/ участникът е предложил най-ниска цена за Обособена позиция №1 Строително- 
монтажни работи“ с допълнителен CPV код 4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на 
покриви" и Обособена позиция №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 4526 1320 
"Монтажни работи на водосточни тръби".

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол /чрез 
доклада/ да бъде предложено сключване на договори с предмет „Строително-монтажни и 
ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница 
№65” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4545 3100 „Строителни работи по 
възстановяване“/ за:

Обособена позиция №1 Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV код 4526 
1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви" с „Поли Йорд“ ЕООД с ЕИК по 
БУЛСТАТ 103951317, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника.

Обособена позиция №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 4526 1320 "Монтажни 
работи на водосточни тръби" с „Поли Йорд“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 103951317, съгласно 
предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника.

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 
ЗОП.

Председателят на комисията закри заседанието.

Настоящият протокол технически е съставен на 31 януари 2020г,


