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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015

вх.М РД-20-543/10.10,2019г.

ПРОТОКОЛ
от

04 октомври 2019г. за дейността па комисията, назначена по реда чл.51, атт.1 от Г1ГООП 
със заповед № РД-06-3065/04.10.2019г. на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Барна, за 
ртглаждане и оценка ш  офертите по реда на тяхиото постъпване и за класирани 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 09:00 часа на 04 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 залата присъства Весела Димитрова Петкова -  пълномощник на „Поли Йорд“ 
ЕООД, участник в процедурата.

До 16.30 часа на 03.10.2019г. в Ректората (стая“209) са получени и вписани в 
Регистъра на обществените поръчки 6 /шест/ оферти в запечатани и непрозрачни 
опаковки, както следва:

1. „Хюрон“ ООД с вх.№ 107-1/18.09.2019г. от 9.50ч.
2. „НКС София“ ЕООД с вх.№ 107-2/03.10.2019г. от 9.53ч.
3. „Парсекгруп“ ЕООД с вх.№ 107-3/03.10.2019г. от 9.55ч.
4 . „Систера Технолоджи“ ЕООД с вх.№ 107-4/03.10.2019г. от 13.55ч.
5 . „Поли Йорд“ ЕООД с вх.№ 107-5/03.10.2019г. от 14.40ч.
6. „ВИАС Инженеринг“ ООД с вх.№ 107-6/03.10.2019г. от 15.45ч.

Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на заповед 
№ РД-06-3065/04.10.2019г. на Зам.ректора по ФПД на ИУ-Варна и оповести, че е 
получил от Ректората (стая 209) 6 /шест/ броя оферти, входирани от „Хюрон“ ООД, 
„НКС София“ ЕООД, „Парсек груп“ ЕООД, „Систера Технолоджи“ ЕООД, „Поли
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Йорд“ ЕООД й „ВИАС Инженеринг“ ООД, което обстоятелство е удостоверено с 
подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП към Регистъра на подадените 
оферти.

Съгласно чл.51. от ал.8 до ал.13 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че предадените опаковки не са разпечатани, не са с 
нарушена цялост и имат записани входящи номера, съответстващи на реда на подаване 
на документите съгласно Регистъра на подадените оферти, след което пристъпи към 
отваряне на офертите по реда па тяхното постъпване и обявяване на съдържанието на 
опаковките. По отношение на всички участници комисията констатира, чс ценовите 
параметри са в запечатани, непрозрачни пликове в сьдържаниего на опаковката на 
офертата.

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията и Весела Димитрова 
Петкова -  пълномощник на „Поли Йорд“ ЕООД, подписаха „Предложението за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация“ и пликовете с 
„Ценовите параметри“ на „Хюрон“ ООД, „НКС София“ ЕООД, „Парсек груп“ ЕООД, 
„Систера Технолоджи“ ЕООД и „ВИАС Инженеринг“ ООД по поредността на отваряне 
на офертите..

На основание чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация“ и пликовете с „Ценовите параметри“ на „Поли Йорд“ ЕООД.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по 
разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.

В резултат на разглеждане на представените оферти за съответствие с 
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на 
„Хюрон“ ООД, „НКС София“ ЕООД, „Парсек груп“ ЕООД, „Систера Технолоджи“ 
ЕООД, „Поли Йорд“ ЕООД и „ВИАС Инженеринг“ ООД в Търговския регистър към 
Агенцията по вписванията и направи следните констатации:

1. офертата на „Хюрон“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 148002567, съдържа;
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ {оригинал);
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Приложение 2/, подписана от управителя на предприятието 0оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ (оригинал);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия участника за липса на 
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 4/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);

. - декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 6/ (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим -
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по образец /Приложение 7/, подписана от управителя на предприятието {оригинал);
- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация - по образец /Приложение 8/ (оригинал);
- подписан с електронен подпис електронен вариант на Единен европейски 

документ за обществени поръчки.

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвеии в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията установи липси, непълноти и несъответствия в 
офертата па „Хюроп“ ООД в Единен европейски документ ia обществени поръчки, а 
именно участникът не е декларирал 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/.

2. офертата на ..НКС София“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 831838874. съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1 /{оригинал)',
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Приложение 2/, подписана от управителя на предприятието {оригинал)',
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ {оригинал);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия участника за липса на 
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 4/, подписана от управителя на предприятието {оригинал);

-декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 6/ {оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 7/, подписана от управителя на предприятието {оригинал);

-предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 8/ {оригинал);

-подписан с електронен подпис електронен вариант на Единен европейски 
документ за обществени поръчки.

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки;

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. В офертата на „НКС София“ ЕООД, комисията не установи 
липси, непълноти или несъответствия.

3. офертата на „Парсек труп“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 203215490, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника -
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по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Приложение 2/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ (оригинал);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия участника за липса на 
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 4/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);

- декларация: за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по обршец /Приложение 61 (оригинал);

:■■■■- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 7/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 8/ (оригинал);

, - подписан с електронен подпис електронен вариант на Единен европейски 
документ за обществени поръчки.

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията установи липси, непълноти и несъответствия в 
офертата на „Парсек груп“ ЕООД в Единен европейски документ за обществени 
поръчки, а именно участникът не е декларирал информация относно критериите за 
подбор в част техническа и професионална способност /основание чл.63, ал.1, т.1 б.“а“, 
т.10 и т.11 от ЗОП/ - наличие на 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.

4. офертата на „Систера Технолоджи“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 175388742,
съдържа:

- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Приложение 2/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);
- декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3 /(оригинал);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия участника за липса на 
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 4/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);

- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание.чл.101 ал:11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 6/ (оригинал);

-декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 7/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
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спецификация - по образец /Приложение 8/ 0оригинал);
- подписан с електронен подпис електронен вариант на Единен европейски 

документ за обществени поръчки.

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. В офертата на „Систера Технолоджи“ ЕООД, комисията не 
установи липси, непълноти или песъответстшш.

•' 5. офертата на „Поли Йорд“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 103951317, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ {оригинал)-,
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Приложение 2/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ (оригинал);

- декларация №2 за лично състояние на представляващия участника за липса на 
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 4/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);

декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 6/ (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 7/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 8/ (оригинал);

- подписан с електронен подпис електронен вариант на Единен европейски 
документ за обществени поръчки.

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. В офертата на „Поли Йорд“ ЕООД, комисията не установи 
липси, непълноти или несъответствия.

6. офертата на „ВИАС Инженеринг“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202252240.
съдържа:

- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ (оригинал);
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Приложение 2/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - по образец



/Приложение 3/ (оригинал);
- декларация №2 за лично състояние на представляващия участника за липса на 

пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 4/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);

- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 6/ (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 7/, подписана от управителя на предприятието (оригинал);

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 8/ (оригинал);

- подписан с електронен подпис електронен вариант на Единен европейски 
документ за обществени поръчки.

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. В офертата на „ВИАС Инженеринг“ ООД, комисията не 
установи липси, непълноти или несъответствия.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕ1МТИРАНИТЕ КОНСТАТАЦИИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл.54, ал.8 от ПГООП в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаването на настоящия протокол:

- участникът в процедурата „Хюрон“ ООД да предостави Единен 
европейски документ за обществени поръчки с 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/;

- участникът в процедурата „Парсек груп“ ЕООД да представи информация 
за наличие на 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.
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