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ПРОТОКОЛ
от

16 август 2019г. за дейността на комисията назначена със заповед на Зам.-ректора по 
ФПД на ИУ - Варна № РД-06-2364/13.08.2019г. 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 публично състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от 
ЗОП/ с предмет „Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. 
„Брегалница №65” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPW: 4545 3100/.

В 09:00 часа на 16 август 2019г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия 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 публично състезание 
/основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/ с предмет „Ремонт на 
общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65” се събра в 
състав:

1. Свилен Столаров -  председател -  Пом.-ректор;
2. Владимир Новаков -  член -  Експерт „Обществени поръчки”;
3. инж. Владко Влаев -  член -  Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна 

дейност“ в ИУ-Варна.

В изпълнение на заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06- 
2364/13.08.2019г., комисията въз основа на направените прогнозни количествено- 
стойностни сметки на база „Справочника за цените в строителството“ от Иван Дамянов
-  Директор на поделение „Общежития и столове“, определи по отделните части, 
следните параметри на обществената поръчка:

Част „Строително-монтажни работи“ -  748 043,14лв. /седемстотин четиридесет и 
осем хиляди четиридесет и три лева и четиринадесет стотнки/, без вкл. ДДС;

Част „ВиК“ -  9 762.54лв. /девет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и 
петдесет и четири стотинки/, без вкл. ДДС;

Част „Пожароизвестяване“ -  26 998.82лв. /двадесет и шест хиляди деветстотин 
деветдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки/, без вкл. ДДС;

Част „Асансьори“ -  125 484.00лв. /сто двадесет и пет хиляди четиристотин 
осемдесет и четири лева/, без вкл.ДДС и

Част „Общо отопление“ -  398 510.81лв. /триста деветдесет и осем хиляди 
петстотин и десет лева и осемдесет и една стотинки/, без вкл. ДДС.
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При така достигнатите прогнозни стойности по отделните части, комисията 
предлага обществената поръчка с ред за възлагане публично състезание /основание 
чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/ с обект строителство и с предмет 
„Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65” 
да бъде със следните параметри:

- прогнозна стойност -  1 310 000.00лв. /един милион триста и десет хиляди лева/ 
без включен ДДС;

- част „Строително-монтажни работи“ -  748 500,00лв. /седемстотин четиридесет 
и осем хиляди и петстотин стотнки/, без вкл. ДДС;

- част „ВиК“ -  10 000.00лв. /десет хиляди лева/, без вкл. ДДС;
- част „Пожароизвестяване“ -  27 000.00лв. /двадесет и седем хиляди лева/, без 

вкл. ДДС;
- част „Асансьори“ -  126 000.00лв. /сто двадесет и шест хиляди лева/, без 

вкл.ДДС;
- част „Общо отопление“ -  398 500.00лв. /триста деветдесет и осем хиляди 

петстотин и петстотин лева/, без вкл. ДДС.
- гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от всяка обособена 

позиция.
срок на договор -  6 /шест/ месеца от датата на сключване на договора;

- в техническата спецификация да залегнат следните критерии:
1. Участникът трябва да е вписан по реда на чл.27, т.З от Закона за Камарата на 

строителите в Централния професионален регистър на строителя, както да 
притежава удостоверение за вписване по реда на чл.137, ал.1, т.4, б.“е“ и т.5,
б.“е“ от ЗУТ за изпълнение на строежи категория „недвижими културни 
ценности с категория "местно значение"“, „ансамблово значение“ и „за 
сведение“, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър, съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен.

2. През последните три приключили финансови години, Участникът трябва да е 
реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в 
размер на не по-малко от:

- за обособена позиция 1 - 1 400 000.00 лв. (един милиона и четиристотин хиляди лева), 
без включен ДДС;
- за обособена позиция 2 - 2 0  000.00 лв. (двадесет хиляди лева), без включен ДДС;
- за обособена позиция 3 - 54 000.00 лв. (петдесет и четири хиляди лева), без включен 
ДДС;
- за обособена позиция 4 - 250 000.00 лв. (двеста и петдесет хиляди лева), без включен 
ДДС;
- за обособена позиция 5 - 790 000.00 лв. (седемстотин и деветдесет хиляди лева), без 
включен ДДС.
Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката ще се приема оборота от 
изпълнение на СМР/СРР -  строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция 
и/или ремонт на сгради.

3. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на 
чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна, съгласно съответното законодателство 
на държавата, в която е установен с покритие, съответстващо на обема и 
характера на настоящето възлагане, съобразно Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката
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трябва да е валидна минимум 180 дни след датата, определена като краен срок за 
подаване на офертите.

4. През предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, 
участикът трябва де е изпълнил поне 1 (една) строителна дейност, с предмет, 
идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под 
„строителна дейност с предмет, идентичен или сходен" на този, обект на 
възлагане, следва да се разбира: изпълнение на СМР/СРР -  строителство и/или 
рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.

5. Участникът да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за 
управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен, с 
предметен обхват, в областта строителство на сгради.

6. Участникът трябва да имат разработена и внедрена интегрирана система за 
управление на околна среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или 
еквивалент, с предметен обхват в областта на строителство на сгради.

7. Участникът трябва да притежават сертификация за внедрена система за 
безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 
или еквивалент с предметен обхват в областта на строителство на сгради.

Във връзка с гореизложеното, комисията подготви нареждане по образеца на 
Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане публично 
състезание /основание чл.20, ал.2, т.2 и глава двадесет и пета от ЗОП/ с предмет 
„Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65” -  
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-06-2364/13.08.2019г.
2. количествено-стойностни сметки по процедурта в части „Строително- 

монтажни работи“, „ВиК“, „Пожароизвестяване“, „Асансьори“ и „Общо 
отопление“.

3. Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с предмет „Ремонт на 
общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65”.

Настоящият протокол технически е съставен на 16 август 2019г.

КОМИСИЯ:

3. Владко Влаев,

2. Владимир НЬваК9в=

1. Свилен Столаров,
ТГнф^аийят"®з№чена ;
— Алплпяние чл. 4- т. 1
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