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РЕШЕНИЕ
P l M -  3gg J ЛЗ-ОЛ- ЛОЛОг-

за класиране на участниците и обявяване на изпълнители и за прекратяване по 
обособени позиции към обществена поръчка на основание чл.22, ал.1, т.6, във връзка с 

чл.106, ал.6 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП, отразени резултати в Протокол вх.№ РД-20- 
24/15.01.2020г. и Протокол №2 вх.№ РД-20-100/31.01.2020г., касаещи дейността на 
комисията, назначена със заповед на Зам.-Ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06- 

4060/20.12.2019г. 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 /основани© чл.20, пл.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
/CPV/: 4545 3100/

и .
след като се запознах с дейността, констатациите и мотивите на комисията, отразени в

доклад вх. № РД-20-101/31.01.2020г.,

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНЕ на участници в процедура „Строително-монтажни и ВиК 
работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. 
„Брегалница №65" по Обособена позиция №1 Строително-монтажни работи“ с 
допълнителен CPV код 4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви", както 
следва:

Първо място: „Поли Йорд“ ЕООД 
Второ място: „Хая-С“ ООД 

Трето място: „НСК София“ ЕООД 
Четвърто място: „Добруджа билдинг“ ЕООД 

Пето място: „Солей 06“ ООД
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мотиви -  за 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.

ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ -  на основание чл.107, т.1 и т.2, буква „а“ от ЗОП 
и във връзка с чл.104, ап.5 изречение трето от ЗОП и т.21.1. и т.21.2. от Описанието 
на обществената поръчка е отстранен от участие „Булкрафт“ ООД с мотив, че 
участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия по процедурата, а именно, липса на изискуемата допълнителна 
информация към Приложение 8 „Предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация“, обявена с решение за одобряване на 
обявление за изменение или допълнителна информация РД-21-2464/06.12.2019г, 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки към АОП и профила на 
купувача на 06.12.2019г., проверката и разяснението на която води до промяна в 
техническото предложение на участника.

II. КЛАСИРАНЕ на участници в процедура „Строително-монтажни и ВиК 
работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. 
„Брегалница №65" по Обособсна позиция №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 
4526 1320 "Монтажни работи на водосточни тръби", както следва:

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

Трето място: „Хая-С“ ООД

о

МОТИВИ -  за участника „Поли Иорд“ 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.

ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ -  на основание чл.107, т.1 и т.2, буква „а“ от ЗОП и 
във връзка с чл.104, ал.5 изречение трето от ЗОП и т.21.1. и т.21.2. от Описанието на 
обществената поръчка е отстранен от участие „Булкрафт“ ООД с мотив, че участникът 
е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия по 
процедурата, а именно, липса на изискуемата допълнителна информация към 
Приложение 8 „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация“, обявена с решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация РД-21-2464/06.12.2019г, публикувана в 
Регистъра на обществените поръчки към АОП и профила на купувача на 06.12.2019г., 
проверката и разяснението на която води до промяна в техническото предложение на 
участника.
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III. НА ОСНОВАНИЕ чл.112, ал.1 и ал.6 от ЗОП в срок от един месец от 
влизане на настоящото решение за избор на изпълнители на обществената поръчка по 
съответната позиция в сила, да се сключи договор със „Поли Йорд“ ЕООД с ЕИК по 
БУЛСТАТ 103951317 по Обособена позиция №1 Строително-монтажни работи“ с 
допълнителен CPV код 4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви" и по 
Обособена позиция №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 4526 1320 "Монтажни 
работи на водосточни тръби", съгласно предложенията за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата спецификация и ценовите параметри на участниците.

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7, б.“а“ и „д“
от ЗОП.

На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящото решение, протоколите и окончателния 
доклад по процедурата да бъдат публикувани в профила на купувача в деня на изпращането

му на участниците в процедурата.

3AM.-PEKTOFI
(до

/п ^ /' ^н^^ац^Г еЖ чйчена  
/' qV I на Основание чл. 4 ,т.1
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