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ех.М РД-20-564/18.10.2019г.

ПРОТОКОЛ №2
(продължение на Протокол вх.№ РД-20-543 от 10 октомври 2019г.)

от
18 октомври 2019г. за дейността на комисията назначена по реда чл. 51, ал. 1 от ППЗОП със 

заповед № РД-06-3065/04.10.2019г. 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 - 

1200/13.09.2019г. и публикувана в АОП под уникален номер 933132 с предмет „Ремонт 
на 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“/.

В 16:30 часа на 18 октомври 2019г. 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. Весела Колева -  член -  ръководител отдел „Правно обслужване и 
обществени поръчки“ в ИУ -  Варна;
3. инж.Владко Влаев -  член -  ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна 
дейност“ 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-20-543/10.10.2019г. /11.10.2019г./ участникът в процедурата „Парсек 
Груп“ ЕООД с писмо вх.№ 107.7/17.10.2019г.-9.50ч. е представил нов Единен европейски 
документ за обществени поръчки с информация за наличие на сертификация за внедрена 
система за безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 
18001:2007 с предметен обхват в областта на строителство на сгради с дата на валидност 
13.06.2021

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ1ШТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

l.Ha основание чл.107, т.1 и т.2, буква „а“ от ЗОП и във връзка с т.21.6. от 
Описанието на обществената поръчка, да бъде отстранен от участие в обществената 
поръчка „Хюрон“ ООД с мотив, че участникът е представил оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия по процедурата, а именно, че не е 
представил в срок /до 16.30ч. на 18.10.2019г/ информация относно критериите за 
подбор в част годност/правоспособност /основание чл.60, ал.1 от ЗОП/, икономическо 
и финансово състояние /основание чл.61, ал.1 и ал.2 от ЗОП/ и техническа и 
професионална способност /основание чл.63, ал.1, т.1 б.“а“, т.10 и т.11 от ЗОП/. ,
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2.Да бъдат допуснати до разглеждане на заявените данни от участниците „НСК 
София“ ЕООД, „Парсек груп“ ЕООД, „Систера Технолоджи“ ЕООД, „Поли Йорд“ 
ЕООД и „ВИАС Инженеринг“ ООД 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.

1. ..НСК София“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 831838874. участник за 
обособена позиция №1 „Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV код 4526 
1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви" и за обособена позиция №5 
„Общо отопление“ с допълнителен СРУ код 4533 1100 "Строителни и монтажни 
работи на отоплителни тръбопроводни инсталации" декларира:

- наличие на вписване в Централния професионален регистър на строителя и 
наличие на удостоверение 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“ с валидност 30.09.2020г.;

- че през последните три приключили финансови години дружеството е реализирало 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 1 028 000.00 лв. (един 
милион двадесет и осем хиляди лева), без включен ДДС;

- притежание на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството“ с валидност 11.05.2020г.

- че през последните пет години от датата на подаване на офертата дружеството е 
изпълнило повече от една строителна дейност;

- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2015 със срок на валидност 03.09.2021г., с предметен 
обхват, в областта строителство на сгради.

- че има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 
на околна среда по стандарт ISO 14001:2015 със срок на валидност 03.09.2021г., с 
предметен обхват, в областта строителство на сгради.

- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за безопасни 
условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 със срок на 
валидност 12.03.2021г., с предметен обхват в областта на строителство на сгради.

Комисията приема, че заявените данни от участника „НКС София“ ЕООД относно 
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за 
годност/правоспособност, икономическо и финансово състояние и техническа и 
професионална способност/, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

2. ..Парсек груп“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 203215490, участник за 
обособена позиция №1 „Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV код 4526 
1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви", обособена позиция №2 „ВиК 
работи“ с допълнителен CPV код 4526 1320 "Монтажни работи на водосточни 
тръби", обособена позиция №3 „Пожароизвестяване“ с допълнителен CPV код 4531 
2100 "Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи", обособена позиция 
№4 „Доставка и монтаж на асансьорни уредби“ с допълнителен CPV код 4241 6000 
"Асансьори за хора" и обособена позиция №5 „Общо отопление“ с допълнителен 
CPV код 4533 1100 "Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни 
инсталации" декларира:

- наличие на вписване в Централния професионален регистър на строителя и 
наличие на удостоверение 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“ с валидност 30.09.2020г.;



- че през последните три приключили финансови години дружеството е реализирало 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на отделните обособени позиции, надхвърлящи 
съответно 1 470 000.00 лв. (един милиона четиристотин и седемдесет хиляди лева), без 
включен ДДС, 128 000.00 лв. (сто двадесет и осем хиляди лева), без включен ДДС, 54
000.00 лв. (петдесет и четири хиляди лева), без включен ДДС, 290 000.00 лв. (двеста и 
деветдесет хиляди лева), без включен ДДС и 1 028 000.00 лв. (един милион двадесет и 
осем хиляди лева), без включен ДДС;

- притежание на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството“ с валидност 20.02.2020г.

- че през последните пет години от датата на подаване на офертата дружеството е 
изпълнило повече от една строителна дейност;

- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2015 със срок на валидност 11.06.2021г., с предметен 
обхват, в областта строителство на сгради.

- че има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 
на околна среда по стандарт ISO 14001:2015 със срок на валидност 10.06.2021г., с 
предметен обхват, в областта строителство на сгради.

- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за безопасни 
условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 със срок на 
валидност 13.06.2021г., с предметен обхват в областта на строителство на сгради.

Комисията приема, че заявените данни от участника „Парсек груп“ ЕООД относно 
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за 
годност/правоспособност, икономическо и финансово състояние и техническа и 
професионална способност/, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

3. „Систера Технолоджи“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 175388742, участник 
за обособена позиция №3 „Пожароизвестяване“ с допълнителен CPV код 4531 2100 
"Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи" декларира:

- наличие на вписване в Централния професионален регистър на строителя и 
наличие на удостоверение по позиция „Строителство“ на КИД-2008 42.22, 42.99, 42.21, 
43.99, 43.21, 43.22, 43.29, 80.20 и 43.39 с валидност 30.09.2020г.;

- че през последните три приключили финансови години дружеството е реализирало 
/"Л оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 54 000.00 лв. (петдесет и

четири хиляди лева), без включен ДДС;
- притежание на валидна застраховка „Професионална отговорност“.
- че през последните пет години от датата на подаване на офертата дружеството е 

изпълнило повече от една строителна дейност;
- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2015.
- че има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 

на околна среда по стандарт ISO 14001:2015.
- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за безопасни 

условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007.
Комисията приема, че заявените данни от участника „Систера технолоджи“ ЕООД 

относно критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за 
годност/правоспособност, икономическо и финансово състояние и техническа и 
професионална способност/, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

4. „Поли Йорд“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 103951317, участник за 
обособена позиция №1 „Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV код 4526

3



1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви" и обособена позиция №5 „Общо 
отопление“ с допълнителен CPV код 4533 1100 "Строителни и монтажни работи на 
отоплителни тръбопроводни инсталации" декларира:

- наличие на вписване в Централния професионален регистър на строителя и 
наличие на удостоверение 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“ с валидност 30.09.2020г.;

- че през последните три приключили финансови години дружеството е реализирало 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на отделните обособени позиции, надхвърлящи 
съответно 1 470 000.00 лв. (един милиона четиристотин и седемдесет хиляди лева), без 
включен ДДС и 1 028 000.00 лв. (един милион двадесет и осем хиляди лева), без включен

' ДДС;
- притежание на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството“ с валидност 22.02.2020г.
- че през последните пет години от датата на подаване на офертата дружеството е 

изпълнило повече от една строителна дейност;
/~ >  - че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за управление на

качеството по стандарт ISO 9001:2015 със срок на валидност 27.03.2020г., с предметен 
обхват, в областта строителство на сгради.

- че има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 
на околна среда по стандарт ISO 14001:2015 със срок на валидност 27.03.2020г., с 
предметен обхват, в областта строителство на сгради.

- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за безопасни 
условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 със срок на 
валидност 27.03.2020г., с предметен обхват в областта на строителство на сгради.

Комисията приема, че заявените данни от участника „Поли Йорд“ ЕООД относно 
критериите за подбор за липса на основание за отстраняване /информацията за 
годност/правоспособност, икономическо и финансово състояние и техническа и 
професионална способност/, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

5. „ВИАС Инженеринг“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202252240, участник за 
обособена позиция №1 „Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV код 4526 
1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви” декларира:

- наличие на вписване в Централния професионален регистър на строителя и 
наличие на удостоверение 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“ с валидност 30.09.2020г.;

- че през последните три приключили финансови години дружеството е реализирало 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, надхвърлящ 1 028 000.00 лв. (един 
милион двадесет и осем хиляди лева), без включен ДДС;

- притежание на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в 
проектирането и строителството“ с валидност 17.10.2019г. С писмо вх.№ 
107.8/18.10.2019г. участникът е представил информация за налична застрахователна 
полица, сключена на 18.10.2019г. с валидност 17.10.2020г.

- че през последните пет години от датата на подаване на офертата дружеството е 
изпълнило повече от една строителна дейност;

- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2015 със срок на валидност 12.09.2022г., с предметен 
обхват, в областта строителство на сгради.
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- че има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление 
на околна среда по стандарт ISO 14001:2015 със срок на валидност 12.09.2022г., с 
предметен обхват, в областта строителство на сгради.

- че има разработена, внедрена и сертифицирана валидна система за управление на 
здраве и безопасност при работа по стандарт БДС 45001:2018 със срок на валидност 
12.09.2022г., с предметен обхват в областта на строителство на сгради.

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

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ1МТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:
Да бъдат допуснати до разглеждане на „Предложението за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническата спецификация“ на участниците „НСК 
София“ ЕООД, „Парсек груп“ ЕООД, „Систера Технолоджи“ ЕООД, „Поли Йорд“ 
ЕООД и „ВИАС Инженеринг“ ООД.

1. ..ИСК СоФия“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 831838874, участник за 
обособена позиция №1 „Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV код 4526 
1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви" и за обособена позиция №5 
„Общо отопление“ с допълнителен СРУ код 4533 1100 "Строителни и монтажни 
работи на отоплителни тръбопроводни инсталации".

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:
1. Готовност за изпълнение на поръчката в срок от 6 /шест/ месеца от възлагането чрез 

подписване на двустранен протокол между възложителя и изпълнителя за осигурено 
финансиране на сключения договор.

2. Гаранционен срок на извършените работи - 5 /пет/ години.
3. Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за 

участие в поръчката.
4. Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с предоставената от оферта.
•Гл 5. Че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в страната.

6. Съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

7. че оферта е валидна за периода от 90 календарни дни с обвързване с нея и приемане 
във всеки един момент преди изтичането на този срок.

8. Че доставените и монтирани котли за природен газ ще са с мощност ЮОкв. с 
електронно дистанционно управление. Изпълнението ще е със стоманени тръби със 
защитно покритие от корозия. Отоплителните тела ще бъдат алуминиеви радиатори.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„НКС София“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

2. „Парсек груп“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 203215490, участник за 
обособена позиция №1 „Строително-монтажни работи“ с допълнителен СРУ код 4526 
1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви", обособена позиция №2 „ВиК 
работи“ с допълнителен CPV код 4526 1320 "Монтажни работи на водосточни 
тръби", обособена позиция №3 „Пожароизвестяване“ с допълнителен СРУ код 4531
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2100 "Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи", обособена позиция 
№4 „Доставка и монтаж на асансьорни уредби“ с допълнителен CPV код 4241 6000 
"Асансьори за хора" и обособена позиция №5 „Общо отопление“ с допълнителен 
CPV код 4533 1100 "Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни 
инсталации".

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:
1. Готовност за изпълнение на поръчката в срок от 6 /шест/ месеца от възлагането чрез 

подписване на двустранен протокол между възложителя и изпълнителя за осигурено 
финансиране на сключения договор.

2. Гаранционен срок на извършените работи - 5 /пет/ години.
3. Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за 

участие в поръчката.
4. Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с предоставената от оферта.
5. Че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в страната.

6. Съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

7. Че оферта е валидна за периода от 90 календарни дни с обвързване с нея и приемане 
във всеки един момент преди изтичането на този срок.

8. Доставените и монтирани интериорни врати ще са с размери 90см. / 200см. от 
фурнирован МДФ.

9 . Тръбите ща са ППР.
10. Пожароизвестителната система ще е адресируема -  2 сигнални контура, адресируеми 

устройства в един сигнален контур -  128, пожароизвестителни зони -  250, 
адресируеми устройства -  60, време за реакция на сигнал от задействан 
пожароизвестител -  до Юсек. Токозахранване -  мрежово 220/230 V АС, акумулаторно
-  2x12 V DC А, акумулатор - 12 V 18 Ah. Пожароизвестител, комплект с основа -  
оптично-димен, адресируем. Сирена -  адресируема. Ръчен пожароизвестител -  
адресируем.

11. Асансьор - тип задвижване - електрическо, безредукторно, с честотно управление 
VVVF; товароподемност (бр.лица) - 320 кг., 4 лица пътнически; скорост - 1,0 м/с; ход 
на асансьора - 25 860 мм.; брой спирки - 10 от едната страна; шахта - размери: ШхД 
1360x1510 мм., дъно - 1800 мм., таван - 3500 мм.; машинно помещение - горно 
машинно помещение, над шахтата.

12. Платформа за хора в неравностойно положение - За 5 стъпала по 25 см. с 
ел.задвижване и бордове.

13. Доставените и монтирани котли за природен газ ще са с мощност 99 kW с електронно 
дистанционно управление. Изпълнението ще е със стоманени тръби със защитно 
покритие от корозия. Отоплителните тела ще бъдат алуминиеви радиатори.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Парсек груп“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

з. „Систера Технолоджи“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 175388742, участник за 
обособена позиция №3 „Пожароизвесгяване“ с допълнителен CPV код 4531 2100 
"Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи"

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата



спецификация участникът декларира:
1. Готовност за изпълнение на поръчката в срок от 6 /шест/ месеца от възлагането чрез 

подписване на двустранен протокол между възложителя и изпълнителя за осигурено 
финансиране на сключения договор.

2. Гаранционен срок на извършените работи - 5 /пет/ години.
3. Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за 

участие в поръчката.
4 . Че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 

предоставената от оферта.
5. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила 
в страната.

6. Съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

7. Че оферта е валидна за периода от 120 календарни дни с обвързване с нея и приемане 
във всеки един момент преди изтичането на този срок.

8. Пожаро известителна централа -  IFS7002 -  два сигнални контура.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 

„Систера технолоджи“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

4. „Поли Йорд“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 103951317, участник за обособена 
позиция №1 „Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV код 4526 1900 
"Работи по ремонт и поддържане на покриви" и обособена позиция №5 „Общо 
отопление“ с допълнителен CPV код 4533 1100 "Строителни и монтажни работи на 
отоплителни тръбопроводни инсталации".

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:
1. Готовност за изпълнение на поръчката в срок от 6 /шест/ месеца от възлагането чрез 

подписване на двустранен протокол между възложителя и изпълнителя за осигурено 
финансиране на сключения договор.

2. Гаранционен срок на извършените работи - 5 /пет/ години.
3. Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за 

участие в поръчката.
4 . Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с предоставената от оферта.
5. Че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в страната.

6. Съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

7 . Че оферта е валидна за периода от 90 календарни дни с обвързване с нея и приемане 
във всеки един момент преди изтичането на този срок.

8. Доставените и монтирани котли за природен газ ще са 200 W В2НА с максимална 
мощност 99 kW с електронно управление, дистанционно.

9 . Доставените и монтирани интериорни врати ще са от фурнирован МДФ, крило с каса, 
оборудвана с панти и секретни брави.

Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Поли Йорд“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.



5 ..ВИАС Инженеринг“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202252240. участник за 
обособена позиция №1 „Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV код 4526 
1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви".

С предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация участникът декларира:
1. Готовност за изпълнение на поръчката в срок от 6 /шест/ месеца от възлагането чрез 

подписване на двустранен протокол между възложителя и изпълнителя за осигурено 
финансиране на сключения договор.

2. Гаранционен срок на извършените работи - 5 /пет/ години.
3. Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за 

участие в поръчката.
4. Гарантиране, че участника е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с предоставената от оферта.
5. Че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в страната.

6. Съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

7. Че оферта е валидна за периода от 90 календарни дни с обвързване с нея и приемане 
във всеки един момент преди изтичането на този срок.

8. Доставените и монтирани интериорни врати ще са от фурнирован МДФ в цвят по 
избор на Възложителя.

9. Водосточните тръби ще са РVC Ф 80/3 М в цвят по избор на Възложителя.
Комисията приема, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 

„ВИАС Инженеринг“ ООД, удовлетворяват изискванията на Възложителя.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ1МТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

1. Да бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране на „Ценовите 
параметри“ на участниците „НКС София“ ЕООД, „Парсек груп“ ЕООД, „Систера 
Технолоджи“ ЕООД, „Поли Йорд“ ЕООД и „ВИАС Инженеринг“ ООД.

2. „Ценовите параметри“ да се отварят в Конферентна зала 320 в Учебен 
корпус -  1 на Икономически университет -  Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна 
от 09.00ч. на 23 октомври 2019г. 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, Председателя на 
комисията организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне на 
ценовите Параметри, чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на


