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

9002 Барна »бул. "Княз Борис ) ” 77 • Телефон 052 643 360 •  Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg

РЕШЕНИЕ
№ РД-14-3676/07.11.2019г.

доц.д-р БОЖИДАР ЧАПАРОВ - Зам-ректор ФПД в ИУ-Варна в качеството на 
длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП съгласно заповед №РД14-1523/12.06.2019г. на

Ректора на ИУ-Варна,

УСТАНОВИХ:

С доклад вх. № РД-20-638/06.11.2019г. от комисията, назначена 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 /CPW: 4545 3100 
„Строителни работи по възстановяване“/, са представени резултатите от работата на 
комисията. Към доклада са приложени Протокол вх.№ РД-20-543/10.10.2019г., Протокол №2 
вх.№ РД-20-564/18.10.2019г. и Протокол №3 вх.№ РД-20-631/05.11.2019г., в които са 
обективирани всички извършени от комисията действия и мотивите за взетите решения.

С докладна записка вх.№ РД-20-592/24.10.2019г. от главния секретар на ИУ-Варна е 
отправено предложение за прекратяване на процедурата в частта по обособени 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" поради констатирани нарушения при 
откриването й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които 
е обявена процедурата. Като мотиви за предложението са посочени установени пропуски в 
спецификацията-количествена сметка, част от документацията на обществената поръчка, за 
двете обособени позиции, както следва:

по Обособена позиция №1 „Строително-монтажни работи“ с допълнителен CPV 
код 4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви", не са предвидени СМР монтаж и 
демонтаж на скеле, гарантиращи нормалното протичане на строителния процес. В част 
„ремонт на ел. инсталация“ не са предвидени за подмяна старите осветителни тела с нови 
високо ефективни и ниско консумиращи LED осветителни тела, задължение на Възложителя 
съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност. Не са предвидени подмяната на 
старите ключове и контакти с нови такива;

по Обособена позиция №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 4526 1320 
"Монтажни работи на водосточни тръби", липсва доставка и монтаж на противопожарни табла 
с нови кранове и щрангове, отговарящи на новите изисквания. Предвидени за монтаж са 158 
бойлера, а ползваните от студенти стаи са 320 броя.
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След приключване на работата на комисията, назначена със заповед № РД-06- 
3065/04.10.2019г.на зам.-ректора по ФПД на ИУ -  Варна и запознаване с доклад вх. № РД-20- 
638/06.11.2019г., е извършена проверка по изложеното в докладна записка вх.№ РД-20- 
592/24.10.2019г. от главния секретар на ИУ-Варна, която установява действително допуснати 
нарушения при откриването на процедурата в частта за обособена позиция №1 и обособена 
позиция №2, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е 
обявена процедурата.

Предвид горното и на основание чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, чл.108, т.4 от ЗОП, чл.181, 
ал.6, предл.второ от ЗОП във вр.с чл. 110, ал. 1, т.5 от ЗОП,

РЕШИХ:

I. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. 
"Брегалница” №65” по Обособена позиция №1 Строително-монтажни работи“ е 
допълнителен CPV код 4526 1900 "Работи по ремонт и поддържане на покриви".

МОТИВИ: Наличие на съществени пороци в документацията /Спецификация-количествена 
сметка/, а именно не са предвидени СМР монтаж и демонтаж на скеле, в част „ремонт на ел. 
инсталация“ не са предвидени за подмяна старите осветителни тела с нови LED осветителни 
тела, задължение съгласно изискванията на Закона за енергийната ефективност и не е 
предвидена подмяната на старите ключове и контакти с нови. Посочените пропуски в 
документацията представляват нарушения по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП при 
откриването и провеждането процедурата по Обособена позиция №1, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

II. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. 
"Брегалница" №65” по Обособена позиция №2 „ВиК работи“ с допълнителен CPV код 4526 
1320 "Монтажни работи на водосточни тръби".

МОТИВИ: Наличие на съществени пороци в документацията /Спецификация-количествена 
сметка/, а именно не е предвидена доставка и монтаж на противопожарни табла с нови 
кранове и щрангове, отговарящи на изискванията, а за доставка и монтаж са заложени 158 
бойлера, при ползвани от студенти 320 стаи. Посочените пропуски в документацията 
представляват нарушения по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП при откриването и 
провеждането процедурата по Обособена позиция №1, които не могат да бъдат отстранени, 
без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

По отношение на обособени позиции №3, 4 и 5 от 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 /CPW: 4545 3100 
„Строителни работи по възстановяване“/ на основание чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП, чл.181, ал.6, 
предл. първо от ЗОП, чл.108, т.1 от ЗОП, чл.109 от ЗОП.
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РЕШИХ:

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ по Обособена позиция №3 
„Пожароизвестяване“ с допълнителен CPV код 4531 2100 "Работи по инсталиране на 
пожароизвестителни системи" „Систера Технолоджи“ ЕООД, ЕИК 175388742.

МОТИВИ -  за участника „Систера Технолоджи“ ЕООД не са налице основания за 
отстраняване от процедурата. Офертата на „Систера Технолоджи“ ЕООД отговаря на всички 
предварително оповестени изисквания на Възложителя. 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 и е класиран на първо място от 
комисията по чл.ЮЗ, ал.1 от ЗОП.

ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ -  няма.

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ по Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж 
на асансьорни уредби“ с допълнителен CPV код 4241 6000 "Асансьори за хора"„Парсек груп“ 
ЕООД, ЕИК 203215490.

МОТИВИ -  за участника „Парсек груп“ ЕООД не са налице основания за 
отстраняване от процедурата. Офертата на „Парсек груп“ ЕООД отговаря на всички 
предварително оповестени изисквания на Възложителя. 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 и е класиран на първо място от 
комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ -  на основание чл.107, т.1 и т.2, буква „а“ от ЗОП и 
във връзка с т.21.6. от Описанието на обществената поръчка, от участие в обществената 
поръчка е отстранен „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/.

V. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ по Обособена позиция №5 „Общо отопление“ с 
допълнителен CPV код 4533 1100 "Строителни и монтажни работи на отоплителни 
тръбопроводни инсталации" „Поли Йорд“ ЕООД, ЕИК 103951317.

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. 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 и е класиран на първо място от 
комисията по чл.ЮЗ, ал.1 от ЗОП.

ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ -  няма.
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VI. НА ОСНОВАНИЕ чл.112, ал. 6 от ЗОП и при спазване изискванията на чл.112, 
ал.1 от ЗОП в срок от един месец от влизане в сила на настоящото решение в частта за 
определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособени позиции №3, 4 и 5 да се 
сключи договор:

- със „Систера Технолоджи“ ЕООД с ЕИК 175388742 по Обособена позиция №3 
„Пожароизвестяване“ с допълнителен CPV код 4531 2100 "Работи по инсталиране на 
пожароизвестителни системи";

- с „Парсек груп“ ЕООД с ЕИК 203215490 по Обособена позиция №4 „Доставка и 
монтаж на асансьорни уредби“ с допълнителен CPV код 4241 6000 "Асансьори за 
хора";

- с „Поли Йорд“ ЕООД с ЕИК 103951317 по Обособена позиция №5 „Общо 
отопление“ с допълнителен CPV код 4533 1100 "Строителни и монтажни работи на 
отоплителни тръбопроводни инсталации",

съгласно предложенията за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и ценовите параметри на участниците.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7, б.“а“ или „д“ от ЗОП в 10- 
дневен срок от връчването му пред Комисия за защита на конкуренцията.

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.

Информацият е заличена 
на Основание чл. 4, т. 1 
от Регламент ЕС 2016/679ЗАМ.-РЕКТГ~ ------
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