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УТВЪРЖДАВАМ:      /П/  

ДИРЕКТОР 

ЦТБ С. СОКОЛОВО 

..........................................2015 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-27/17.03.2015 г. 

на Директор на ЦТБ с. Соколово 

 

 Днес, 23.04.2015 година, комисия в състав: 

 Председател: инж. Кирил Зографов – началник-отдел УКИО 

и членове:  1. Виолета Хайвазова – началник – отдел ФДАПО, 

                        2. Надежда Георгиева – юрисконсулт в отдел ФДАПО, 

          3. инж. Иван Цвятков – главен експерт в отдел УКИО, 

          4. инж. Момчил Савянов – старши експерт в отдел УКИО. 

            Резервен член: Константин Димитров – главен специалист в отдел УКИО. 

 

      се събра на свое заседание, за да изготви цялостен протокол за получаването, 

разглеждането, оценяването на офертите и класирането на участниците в обществена 

поръчка чрез публична покана с предмет: „Полагане на подова настилка от теракотни 

плочки, облицовка с теракотни плочки по первази и двукратно боядисване на стени и 

тавани с цветен латекс в административната сграда на ЦТБ с. Соколово”. 

             В указания срок за получаване на оферти, в деловодството на ЦТБ с. Соколово са 

постъпили 7 броя оферти. На 07.04.2015 г. председателят на комисията получи по списък с 

вх. №379/07.04.2015 г. подадените оферти. Членовете на комисията представиха декларации 

на основание чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) за обстоятелствата по 

чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП. В момента на отваряне на офертите не присъстваха 

представители от участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. В първия ден от разглеждане 

на офертите, комисията разгледа 4 броя оферти, както следва:  

1. Оферта с вх. №379/02.04.2015 г., 14.00 ч. от „Класик 95” ЕООД, гр. Велико 

Търново-5000, област Велико Търново, ул. ”Гео Милев” №55, МОЛ: Н. Павлевски, моб. тел.: 

0888/761 558, офис: тел./факс: 062/630 285, производствена база: 062/670 822, e-mail: 

klasik_ceh@abv.bg, ЕИК: 104623437, представлявано от Николай Димитров Павлевски – 

управител. 

Приложени са следните документи: 

-  Административни сведения за участника; 

- Техническо предложение: срок за изпълнение – 32 работни дни от откриване на 

строителната площадка; гаранционен срок за полагане на подова настилка от теракотни 

плочки и облицовка с теракотни плочки по первази – 10 години; за двукратно боядисване на 

стени и тавани – 10 години; срок на валидност на офертата – 180 дни от датата, определена 

за краен срок за получаване на офертите; 

- Ценово предложение: Общо - 18566,99 лв. без ДДС в т.ч. 32,25 лв. без ДДС за 

полагане на теракотни плочки за кв.м.; 8,67 лв. без ДДС за облицовка с теракотни плочки по 

первази за линеен метър; 3,98 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и тавани за 

квадратен метър; 
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- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и с проекта на 

споразумение по ЗЗБУТ; 

- Копие на Удостоверение № I-TV 004441 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на Удостоверение № V-TV 003524 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на сертификат за регистрация с №100034 с валидност 11.02.2016 г. за 

строителни услуги; 

- Копие на групова застраховка „трудова злополука” с №0403/20200612 с валидност 

10.11.2015 г.; 

- Копие на застрахователна полица №04039600/13121410000098 за професионална 

отговорност с валидност 10.11.2015 г.; 

- Декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката 

изтече, то същата ще бъде удължена най-малко до изтичането на срока на договора; 

- Декларация от участника, че вложените материали и изделия при изпълнение на 

СМР, отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Количествено-стойностна сметка; 

- Анализ №1 за полагане на подова настилка от теракот с посочени единични цени; 

- Анализ №2 за полагане на облицовка с теракотни плочки по первази с посочени 

единични цени; 

- Анализ №3 за двукратно боядисване на стени и тавани с латекс с посочени 

единични цени; 

- Копие на БУЛСТАТ; 

- Копие на документ за регистрация по ЗДДС; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

- Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по ЗЗБУТ. 

 

   2. Оферта с вх. №379/03.04.2015 г., 14.00 ч. от „ПРОЕКТ-СТРОЙ” ЕООД, гр. Шумен, 

ул. „Христо Ботев” №15, тел.: 054/87 01 64, факс: 054/87 94 28, e-mail: 

proekt_stroi_eood@abv.bg, ЕИК 127574554, представлявано от Сашо Илиев Станков – 

управител. 

Приложени са следните документи: 

   - Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

   - Административни сведения за участника; 

   - Техническо предложение: срок за изпълнение – 14 работни дни от откриване на 

строителната площадка; гаранционен срок за полагане на подова настилка от теракотни 

плочки и облицовка с теракотни плочки по первази – 10 години; за двукратно боядисване на 

стени и тавани – 5 години; срок на валидност на офертата – 90 дни от датата, определена за 

краен срок за получаване на офертите; 

- Ценово предложение: Общо - 18300,20 лв. без ДДС в т.ч. 10877,45 лв. без ДДС за 

полагане на теракотни плочки за 335 кв.м.; 1132,75 лв. без ДДС за облицовка с теракотни 

плочки по первази за 115 м.; 6290,00 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и тавани 

за 1700 кв.м.; 

- Количествено-стойностна сметка; 

- Анализи на единичните цени – 4 листа; 

-Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и с проекта на 

споразумение по ЗЗБУТ; 
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- Декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката 

изтече, то същата ще бъде удължена най-малко до изтичането на срока на договора; 

- Декларация от участника, че вложените материали и изделия при изпълнение на 

СМР, отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

- Декларация от участника за притежаване на необходимото техническо оборудване 

за изпълнение на обществената поръчка; 

- Копие на Удостоверение от Агенция по вписвания с №20150323102804/23.03.2015 

г.; 

- Копие на БУЛСТАТ; 

- Копие на документ за регистрация по ЗДДС; 

            - Копие на застрахователна полица №133601317С005371 за професионална 

отговорност с валидност 30.04.2015 г.; 

- Копие на застрахователна полица №153601317С007284 за професионална 

отговорност с валидност 30.04.2016 г.; 

- Копие на Удостоверение № 270027 от Камарата на строителите в България за 

членство в Камарата; 

- Копие на Удостоверение № I-TV 001051 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на Удостоверение № IV-TV 000357 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на Удостоверение № V-TV 000642 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на сертификат за управление на качеството с № СУК 03097 с валидност 

19.03.2018 г. за строителни услуги; 

- Копие на сертификат за управление по околната среда с № СУОС 05011 с валидност 

19.03.2018 г. за строителни услуги; 

- Копие на сертификат за управление на здравето и безопасност при работа с № 

СУЗБР 04011 с валидност 19.03.2018 г. за строителни услуги. 

 

В приложените документи не са представени подписани и/или подпечатани проект на 

договор и проект на споразумение по ЗЗБУТ – изискване на т. 18 от Публична покана с 

№9040129 от 24.03.2015 г. 

 

   3. Оферта с вх. №379-1/03.04.2015 г., 14.05 ч. от „СЕДСТРОЙ” ЕООД, гр. Самоков, 

кв. Възраждане, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 12, тел.: 0898/472 102, факс: 0722/660 39, e-mail: 

sedstroi@abv.bg, ЕИК 175397150, представлявано от Евгени Методиев Тодоров – управител. 

Приложени са следните документи: 

   - Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

   - Административни сведения за участника; 

            - Техническо предложение: срок за изпълнение – 20 работни дни от откриване на 

строителната площадка; гаранционен срок за полагане на подова настилка от теракотни 

плочки и облицовка с теракотни плочки по первази – 10 години; за двукратно боядисване на 

стени и тавани – 10 години; срок на валидност на офертата – 90 дни от датата, определена за 

краен срок за получаване на офертите; 

- Ценово предложение: Общо - 15817,75 лв. без ДДС в т.ч. 8971,30 лв. без ДДС за 

полагане на теракотни плочки за 335 кв.м.; 1015,45 лв. без ДДС за облицовка с теракотни 
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плочки по первази за 115 м.; 5831,00 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и тавани 

за 1700 кв.м.; 

- Количествено-стойностна сметка; 

- Анализи на единичните цени – 3 листа; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и с проекта на 

споразумение по ЗЗБУТ; 

- Копие на Удостоверение № I-TV 008930 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на Удостоверение № V-TV 005815 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на застрахователна полица №15159Р10002 за професионална отговорност с 

валидност 15.03.2016 г.; 

- Декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката 

изтече, то същата ще бъде удължена най-малко до изтичането на срока на договора; 

- Декларация от участника, че вложените материали и изделия при изпълнение на 

СМР, отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Разпечатка със справка за вписани обстоятелства от Търговски регистър към 

Агенция по вписванията; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

- Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по ЗЗБУТ; 

- Списък-декларация за притежаване на техническо оборудване. 

 

   4. Оферта с вх. №379-2/03.04.2015 г., 15.05 ч. от ЕТ „Равети – Радко Венчеславов”, 

5000, гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново, ул. „Лазурна” 

№5, вх. А, ет. 5, ап. 13, тел./факс: 062/603 447, 0889/99 40 60, e-mail: ravetirv@gmail.com, 

ЕИК 104098078, представлявано от Радко Антонов Венчеславов – управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на приложените в офертата документи; 

- Административни сведения за участника; 

            - Техническо предложение: срок за изпълнение – 33 работни дни от откриване на 

строителната площадка; гаранционен срок за полагане на подова настилка от теракотни 

плочки и облицовка с теракотни плочки по первази – 5 години; за двукратно боядисване на 

стени и тавани – 5 години; срок на валидност на офертата – 90 дни от датата, определена за 

краен срок за получаване на офертите; 

- Ценово предложение: Общо - 17993,70 лв. без ДДС в т.ч. 11068,40 лв. без ДДС за 

полагане на теракотни плочки за 335 кв.м.; 1060,30 лв. без ДДС за облицовка с теракотни 

плочки по первази за 115 м.; 5865,00 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и тавани 

за 1700 кв.м.; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и с проекта на 

споразумение по ЗЗБУТ; 

- Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по ЗЗБУТ; 

- Копие на Удостоверение № I-TV 010589 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на Удостоверение № V-TV 007285 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на застрахователна полица №13170140400000008 за професионална 

отговорност с валидност 07.10.2015 г.; 
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- Декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката 

изтече, то същата ще бъде удължена най-малко до изтичането на срока на договора; 

- Декларация от участника, че вложените материали и изделия при изпълнение на 

СМР, отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Количествено-стойностна сметка; 

- Анализи на единичните цени – 2 листа; 

- Копие на Решение на Великотърновски Окръжен съд за регистрация като ЕТ; 

- Копие на БУЛСТАТ; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

- Декларация от участника за притежаване на техническо оборудване; 

- Копие на сертификат за управление на качеството с № 8543 С с валидност 

16.12.2017 г. за строителни услуги; 

- Копие на сертификат за управление по околната среда с № 4088 М с валидност 

16.12.2017 г. за строителни услуги; 

- Копие на сертификат за управление на здравето и безопасност при работа с № 3025 

SS с валидност 16.12.2017 г. за строителни услуги 

- Референции за извършени СМР – 4 броя. 

 

   За документиране резултатите от своята работа, комисията състави протокол с №379-

6/07.04.2015 г. 

   На 08.04.2015 г. комисията продължи разглеждането на останалите 3 броя оферти, 

както следва: 

 

   5. Оферта с вх. №379/06.04.2015 г., 10.40 ч. от ЕТ „АС-СТРОЙ Янко Славчев”, гр. 

Самоков, ул. „Христо Максимов” №29, тел.: 0896/840 712, факс: 0722/60 967, e-mail: 

ianko_slavchev@abv.bg, ЕИК 131204831, представлявано от Янко Щерьов Славчев – 

управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Административни сведения; 

- Копие на Удостоверение от Агенция по вписвания с №20141126132136/26.06.2014 

г.; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и с проекта на 

споразумение по ЗЗБУТ; 

- Копие на Удостоверение № I-TV 011240 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на Удостоверение № V-TV 007740 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

- Копие на застрахователна полица №22310001/0029383 за професионална 

отговорност с валидност 14.05.2015 г.; 

- Декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката 

изтече, то същата ще бъде удължена най-малко до изтичането на срока на договора; 

- Декларация от участника, че вложените материали и изделия при изпълнение на 

СМР, отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 

- Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

- Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по ЗЗБУТ; 

- Декларация за притежаване на техническо оборудване; 
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            - Техническо предложение: срок за изпълнение – 12 работни дни от откриване на 

строителната площадка; гаранционен срок за полагане на подова настилка от теракотни 

плочки и облицовка с теракотни плочки по первази – 10 години; за двукратно боядисване на 

стени и тавани – 10 години; срок на валидност на офертата – 90 дни от датата, определена за 

краен срок за получаване на офертите; 

- Ценово предложение: Общо - 16454,45 лв. без ДДС в т.ч. 9202,45 лв. без ДДС за 

полагане на теракотни плочки за 335 кв.м.; 1081,00 лв. без ДДС за облицовка с теракотни 

плочки по первази за 115 м.; 6171,00 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и тавани 

за 1700 кв.м.; 

- Количествено-стойностна сметка; 

- Анализи на единичните цени – 3 листа. 

 

   6. Оферта с вх. №379-1/06.04.2015 г., 14.20 ч. от „Некст Билд” ЕООД, гр. София, ж.к. 

Гоце Делчев, ул. „Рикардо Ваккарини” №8, тел.: +359884860875, e-mail: 

temenujka_peeva@abv.bg, ЕИК 202297723, представлявано от Владимир Севдалинов 

Гюнелиев – управител. 

Приложени са следните документи: 

   - Оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана; 

   - Пълномощно от управителя Владимир Гюнелиев с упълномощено лице Теменуга 

Димитрова Пеева; 

            - Техническо предложение: срок за изпълнение – 5 работни дни от откриване на 

строителната площадка; гаранционен срок за полагане на подова настилка от теракотни 

плочки и облицовка с теракотни плочки по первази – 9,9 /девет цяло и девет десети/ години; 

за двукратно боядисване на стени и тавани – 9,9 /девет цяло и девет десети/ години; срок на 

валидност на офертата – 120 дни от датата, определена за краен срок за получаване на 

офертите; 

             - Административни сведения: лице за контакт Теменуга Димитрова Пеева, тел.: 

+359884860875; 

             - Ценово предложение: Общо - 18374,50 лв. без ДДС в т.ч. 11892,50 лв. без ДДС за 

полагане на теракотни плочки за 335 кв.м.; 1127,00 лв. без ДДС за облицовка с теракотни 

плочки по первази за 115 м.; 5355,00 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и тавани 

за 1700 кв.м.; 

  - Количествено-стойностна сметка; 

  - Анализи на единичните цени – 2 листа; 

  - Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и с проекта на 

споразумение по ЗЗБУТ; 

 - Декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката 

изтече, то същата ще бъде удължена най-малко до изтичането на срока на договора; 

 - Декларация от участника, че вложените материали и изделия при изпълнение на 

СМР, отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

 - Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 

 - Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

 - Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по ЗЗБУТ; 

 - Копие на Удостоверение № I-TV 014282 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2016 г.; 

 - Разпечатка със справка за вписани обстоятелства от Търговски регистър към 

Агенция по вписванията; 

 - Копие на застрахователна полица №04100100001492 за професионална отговорност 

с валидност 01.04.2016 г.; 
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 - Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2013 г.; 

 - Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2014 г.; 

 - Нетекущи (дълготрайни) активи по видове за 2014 г.; 

 - Референции за извършени СМР – 5 броя; 

 - Копие на сертификат с рег. №269-1109-3/13.03.2015 г., издаден от орган за 

сертификация на системите за управление; 

 - Копие на сертификат с рег. №269-1109-Е/13.03.2015 г., издаден от орган за 

сертификация на системите за управление; 

    - Копие на сертификат с рег. №269-1109-К/13.03.2015 г., издаден от орган за 

сертификация на системите за управление. 

 

   7. Оферта с вх. №379-2/06.04.2015 г., 15.05 ч. от „Екострой-Трявна” ООД, ул. 

„Възрожденска” №11, гр. Трявна, 5350, България, лице за контакт: инж. Стефан Данаилов, 

тел./факс: 0677/6-69-59, e-mail: ecostroy_tr@mail.bg, ЕИК 200045086, представлявано от 

Стефан Блажев Данаилов – управител.  

Приложени са следните документи: 

   - Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

   - Административни сведения за участника; 

            - Техническо предложение: срок за изпълнение – 25 работни дни от откриване на 

строителната площадка; гаранционен срок за полагане на подова настилка от теракотни 

плочки и облицовка с теракотни плочки по первази – 10 години; за двукратно боядисване на 

стени и тавани – 10 години; срок на валидност на офертата – 90 дни от датата, определена за 

краен срок за получаване на офертите; 

   - Декларация за срок за изпълнение на СМР на обществената поръчка – 25 работни 

дни; 

   - Декларация за гаранционен срок – 10 години за полагане на подова настилка от 

теракотни плочки и облицовка с теракотни плочки по первази и 10 години за двукратно 

боядисване на стени и тавани; 

    - Ценово предложение: Общо - 17009,40 лв. без ДДС в т.ч. 9671,45 лв. без ДДС за 

полагане на теракотни плочки за 335 кв.м.; 1302,95 лв. без ДДС за облицовка с теракотни 

плочки по первази за 115 м.; 6035,00 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и тавани 

за 1700 кв.м.; 

  - Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор и с проекта на 

споразумение по ЗЗБУТ; 

    - Копие на Удостоверение № I-TV 008931 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

    - Копие на Удостоверение № I I-TV 001993 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

    - Копие на Удостоверение № IV-TV 004344 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

  - Копие на Удостоверение № V-TV 005816 от Камарата на строителите в България – 

срок на валидност на талона 30.09.2015 г.; 

    - Копие на застрахователна полица №212215074000001/17.03.2015 г. за 

професионална отговорност с валидност 18.03.2016 г.; 

    - Копие на заявление-въпросник за сключване на задължителна застраховка 

„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”; 

    - Копие на клауза „Професионална отговорност на строителя”; 

 - Декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката 

изтече, то същата ще бъде удължена най-малко до изтичането на срока на договора; 
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 - Декларация от участника, че вложените материали и изделия при изпълнение на 

СМР, отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

 - Количествено-стойностна сметка; 

 - Анализи на единичните цени – 2 листа; 

 - Копие на Удостоверение от Агенция по вписвания с №20141010091446/10.10.2014 

г.; 

 - Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 

 - Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

 - Списък на лицата, които ще осъществяват изпълнението на СМР; 

 - Списък-декларация за наличната техника и оборудване; 

 - Подписани и подпечатани проект на договор и проект на споразумение по ЗЗБУТ; 

 - Декларация от участника, че е готов да започне СМР до 10 работни дни след 

сключване на договора; 

 - Декларация от участника, че е съгласен цветът, размерът на плочките, както и 

оцветителят за боядисване се определят от Възложителя; 

 - Декларация от участника, че след приключване на СМР строителната площадка ще 

бъде почистена, а околното пространство – възстановено; 

 - Декларация от участника, че плащането ще се извърши след окончателното 

изпълнение на всички СМР; 

 - Декларация от участника, че всички допълнителни разходи ще са за сметка на 

Изпълнителя; 

 - Декларация от участника, че няма да използва подизпълнители. 

 

С уведомително писмо е отправена покана за отстраняване на нередовност (липса на 

документи) към участник „ПРОЕКТ-СТРОЙ” ЕООД гр. Шумен, констатирана с протокол 

№379-6/07.04.2015 г. на комисията. С писмо с вх. №379/09.04.2015 г. в деловодството на 

ЦТБ с. Соколово са получени подписани и подпечатани проект на договор и споразумение 

по ЗЗБУТ от „ПРОЕКТ-СТРОЙ” ЕООД гр. Шумен, с което констатираната нередовност бе 

отстранена. 

С оглед чувствително занижения срок за изпълнение на „Некст Билд” ЕООД, 

комисията изиска от участника писмена обосновка за технологията и начина на 

осъществяване на СМР.  

          Участникът „Некст Билд” ЕООД е изпратил в рамките на 3 (три) работни дни от 

получаване на искането, писмена обосновка за методиката и технологията при изпълнение 

на СМР с вх. №379/16.04.2015 г. Комисията се запозна обстойно с писмената обосновка и не 

приема същата за реално осъществима, поради спецификата на дейност на ЦТБ с. Соколово. 

СМР ще се извършват в зона за сигурност клас II и документите, съхранявани в нея, не 

могат да напускат зоната. Използваните в хранилищата стилажни системи са обемисти и не 

подлежат на разглобяване, поради което не могат да напускат зоната. Посочената в 

писмената обосновка средна дневна производителност на едно лице не отговаря на 

строителните технически норми. Тези фактори удължават времето за изпълнение на СМР и 

въпреки извършения оглед от участника, при който същият е запознат с реда за 

извършването им, това не е съобразено с реалната обстановка в ЦТБ с. Соколово за 

нормалното изпълнение на обществената поръчка. 

Предвид гореизложеното, комисията отстранява от класиране участника „Некст 

Билд” ЕООД. 
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При използване на предварително зададения критерий „икономически най-изгодна 

оферта” и съгласно Методика за оценка, комисията класира участниците, както следва: 

1. ЕТ „АС-СТРОЙ Янко Славчев”, гр. Самоков с комплексна оценка – 97,37 т.; 

2. „СЕДСТРОЙ” ЕООД, гр. Самоков с комплексна оценка – 87,70 т.; 

3. „ПРОЕКТ-СТРОЙ” ЕООД, гр. Шумен с комплексна оценка – 84,58 т.; 

4. „Екострой-Трявна” ООД, гр. Трявна с комплексна оценка – 78,72 т.; 

5. „Класик 95” ЕООД, гр. Велико Търново с комплексна оценка – 76,12 т.; 

6. ЕТ „Равети – Радко Венчеславов”, гр. Велико Търново с комплексна оценка – 

66,65 т. 

 

  Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

ЕТ „АС-СТРОЙ Янко Славчев”, гр. Самоков 

 

 Договорът за „Полагане на подова настилка от теракотни плочки, облицовка с 

теракотни плочки по первази и двукратно боядисване на стени и тавани с цветен латекс в 

административната сграда на ЦТБ с. Соколово”, следва да бъде сключен при спазване 

изискванията за изпълнение на поръчката съгласно публичната покана, техническата 

спецификация и офертата на участника. 

Комисията приключи своята работа на 23.04.2015 г. в 13.00ч. и протоколът беше 

предаден на Директор на Централна техническа база – с. Соколово за утвърждаване, 

придружен с докладна записка от председателя на комисията. 

 

Приложение: Таблица с резултатите от оценяване на показателите, включени в Методика за 

оценка. 

 

 

Комисия: 

Председател:          /П/ 

           (инж. К. Зографов) 

 

Членове: 1.        /П/ 

       (В. Хайвазова) 

 

 

     2.      /П/ 

      (Н. Георгиева) 

   

 

                3.  

      (инж. Ив. Цвятков) 

 

 

      4.      /П/ 

      (инж. М. Савянов) 

 

Резервен член:        /П/ 

   (К. Димитров) 


