
 

 

 

1 

 

УТВЪРЖДАВАМ:            /П/ 

ДИРЕКТОР ЦТБ] 

 

14.03.2016 г. /Румяна Русинова/ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-23/18.02.2016 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 Днес, 14.03.2016 година, комисия в състав: 

Председател – инж. Кирил Зографов – началник-отдел УКИО. 

и членове: 1. инж. Момчил Савянов – главен експерт в отдел УКИО, 

                   2. Надежда Георгиева – юрисконсулт в отдел ФДАПО. 

Заместващ Председател - инж. Момчил Савянов – главен експерт в отдел УКИО. 

Резервен член: инж. Иван Цвятков – главен експерт в отдел УКИО. 

 

            се събра на свое заседание, за да разгледа подадените оферти за участие 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 Централна техническа база с. 

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

са постъпили 5 броя оферти. Председателят на комисията получи по списък с 

№246/09.03.2016 г. подадените оферти. 

       На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване.  

       Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за 

обществени поръчки и пристъпиха към отваряне на получените оферти. Критерий за оценка 

е „икономически най-изгодна оферта”, като комисията констатира следното: 

 

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

постъпили 5 броя оферти:  

 

1. Оферта с вх. №246/26.02.2016 г., 15.00 ч. от „ЮМС ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе; 

2. Оферта с вх. №246/07.03.2016 г., 10.45 ч. от „ЕКОСТРОЙ-ТРЯВНА” ООД, гр. 

Трявна; 

3. Оферта с вх. №246/08.03.2016 г., 14.32 ч. от „РАВЕТИ” ЕООД, гр. Велико 

Търново; 

4. Оферта с вх. №246-1/08.03.2016 г., 14.43 ч. от „Ремонт П Строй” ЕООД, гр. 

Самоков; 

5. Оферта с вх. №246-2/08.03.2016 г., 14.44 ч. от „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. 

Кърджали. 

 

  На 09.03.2016 г. комисията проведе свое първо заседание и след извършен преглед на 

подадените документи на участниците, установи несъответствия и липса на документи:  

В Оферта на „ЮМС ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Русе: 
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1. Несъответствие в предлаганата цена за полагане на теракотни плочки в Ценовото 

предложение и Количествено-стойностната сметка; 

2. Липса на документи – подписан и подпечатан проект на договор, което е 

изискване на т. 6 от “Изисквания за изпълнение на поръчката” в Публична покана 

№9050705/23.02.2016 г. 

 

В Оферта на “Ремонт П Строй” ЕООД, гр. Самоков: 

 1. Липса на документи – подписан и подпечатан проект на договор, което е 

изискване на т. 6 от “Изисквания за изпълнение на поръчката” в Публична покана 

№9050705/23.02.2016 г. 

 

 Комисията взе решение да покани участниците с уведомително писмо да отстранят в 

5-дневен срок от получаването му, посочените нередовности. За свършеното комисията 

изготви протокол. В указания срок в деловодството на ЦТБ с. Соколово са постъпили писма 

с липсващите документи и коригирани такива. 

 

   Комисията премина към описване на приложените документи и оценяване на 

офертите на участниците, както следва: 

1. Предложение вх. №246/26.02.2016 г., 15.00 ч. от „ЮМС ИНВЕСТ” ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. ”Никола Табаков” №1, ет. 2, ЕИК: 202750764, 

тел.: 0893/246 203, umsinvest@abv.bg, представлявано от Исмаил Юсеинов Сарахошев – 

управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Представяне на участника; 

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

строителната площадка; гаранционен срок: 10 години за полагане на подова настилка от 

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

боядисване на стени и тавани с цветен латекс. Срок на валидност на офертата – 90 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти; 

- Ценово предложение – обща крайна цена за изпълнение на поръчката 4013,35 лв. 

без ДДС; 1802,85 лв. без ДДС за теракотни плочки; 1183,50 лв. без ДДС за облицовка с 

теракотни плочки по первази; 1027,00 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и 

тавани; 

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

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

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

- Декларация за неизползване на подизпълнители от участника; 

- Копие на удостоверение №I-TV015270 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №II-TV004322 от Камарата на строителите; 

- Копие на застрахователна полица №152801317С010421 за застраховка 

професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството; 

- 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, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Количествено-стойностна сметка – 1802,85 лв. без ДДС за теракотни плочки; 

1183,50 лв. без ДДС за облицовка с теракотни плочки по первази; 1027,00 лв. без ДДС за 

двукратно боядисване на стени и тавани;  
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- Анализ на цени. 

 

2. Предложение вх. №246/07.03.2016 г., 10.45 ч. от „Екострой-Трявна” ООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Трявна 5350, ул. ”Възрожденска” №11, ЕИК: 

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

Данаилов – управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Представяне на участника; 

- Техническо предложение – срок за изпълнение – 10 работни дни от откриване на 

строителната площадка; гаранционен срок: 10 години за полагане на подова настилка от 

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

боядисване на стени и тавани с цветен латекс. Срок на валидност на офертата – 90 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти; 

- Ценово предложение – обща крайна цена за изпълнение на поръчката 4101,30 лв. 

без ДДС; 2377,45 лв. без ДДС за теракотни плочки; 824,25 лв. без ДДС за облицовка с 

теракотни плочки по первази; 899,60 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и 

тавани; 

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

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

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

- Копие на удостоверение №I-TV008931 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №I-TV010889 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №II-TV001993 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №IV-TV004344 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №V-TV005816 от Камарата на строителите; 

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

професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството; 

- Заявление-въпросник за сключване на задължителна застраховка професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството; 

- 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; 

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

СМР, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Декларация за неизползване на подизпълнители от участника; 

- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – неприложимо; 

- Количествено-стойностна сметка – 2377,45 лв. без ДДС за теракотни плочки; 824,25 

лв. без ДДС за облицовка с теракотни плочки по первази; 899,60 лв. без ДДС за двукратно 

боядисване на стени и тавани; 

- Анализ на единични цени; 

- Списък-декларация за налична техника, оборудване и механизация за изпълнение на 

обществената поръчка; 

 

3. Предложение вх. №246/08.03.2016 г., 14.32 ч. от „РАВЕТИ” ЕООД, със седалище 

и адрес на управление: Велико Търново, ул. ”Лазурна” №5, вх. А, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 

201830556, тел.: 062 603 447, 0889 99 40 60, факс: 062 520 377, raveti.eood@gmail.com, 

представлявано от Радко Антонов Венчеславов – управител. 

Приложени са следните документи: 
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- Оферта – титулен лист; 

- Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата; 

- Представяне на участника; 

- Техническо предложение – срок за изпълнение – 10 работни дни от откриване на 

строителната площадка; гаранционен срок: 5 години за полагане на подова настилка от 

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

боядисване на стени и тавани с цветен латекс. Срок на валидност на офертата – 90 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти; 

- Ценово предложение – обща крайна цена за изпълнение на поръчката 3966,80 лв. 

без ДДС; 2378,30 лв. без ДДС за теракотни плочки; 691,50 лв. без ДДС за облицовка с 

теракотни плочки по первази; 897,00 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и 

тавани; 

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

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

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

- Декларация за неизползване на подизпълнители от участника; 

- Копие на удостоверение №I-TV015124 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №V-TV010629 от Камарата на строителите; 

- Копие на застрахователна полица №13170150400000012 за застраховка 

професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството; 

- Вносна бележка за платена застраховка; 

- 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, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Количествено-стойностна сметка – 2378,30 лв. без ДДС за теракотни плочки; 691,50 

лв. без ДДС за облицовка с теракотни плочки по первази; 897,00 лв. без ДДС за двукратно 

боядисване на стени и тавани; 

- Анализ на цени. 

 

4. Предложение вх. №246-1/08.03.2016 г., 14.43 ч. от „Ремонт П Строй” ЕООД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. ”Никола Корчев” №8, ЕИК: 

203040678, тел.: 0899 826 392, stroiing_5@abv.bg, представлявано от Снежана Костадинова 

Петрова – управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата; 

- Представяне на участника; 

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

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Копие на удостоверение №I-TV015549 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №V-TV010949 от Камарата на строителите; 

- Копие на застрахователна полица №22310001/13121610000326 за застраховка 

професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството; 

- Копие на сметка №А002013150; 

- 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, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Декларация за неизползване на подизпълнители от участника; 
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- Декларация за техническото оборудване и механизация, което участникът ще 

използва за изпълнение на обществената поръчка; 

- Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки за изпълнено 

строителство през последните 5 години; 

- Копия на удостоверения за добро изпълнение; 

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

строителната площадка; гаранционен срок: 10 години за полагане на подова настилка от 

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

боядисване на стени и тавани с цветен латекс. Срок на валидност на офертата – 90 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти; 

- Ценово предложение – обща крайна цена за изпълнение на поръчката 3865,15 лв. 

без ДДС; 2334,95 лв. без ДДС за теракотни плочки; 693,00 лв. без ДДС за облицовка с 

теракотни плочки по первази; 837,20 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и 

тавани; 

- Количествено-стойностна сметка – 2334,95 лв. без ДДС за теракотни плочки; 693,00 

лв. без ДДС за облицовка с теракотни плочки по первази; 837,20 лв. без ДДС за двукратно 

боядисване на стени и тавани; 

- Анализ на цени. 

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

 

5. Предложение вх. №246-2/08.03.2016 г., 14.44 ч. от „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ” 

ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. ”Републиканска” №19, адрес 

за кореспонденция: гр. Смолян, бул. “България” №24, ет. 5, ЕИК: 126726532, лице за 

контакт: Валерий Гюров, тел.: 0896 852093, primaengineering@abv.bg, представлявано от 

Валерий Атанасов Гюров и Николай Димов Сурков – управители. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата; 

- Представяне на участника; 

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

строителната площадка; гаранционен срок: 10 години за полагане на подова настилка от 

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

боядисване на стени и тавани с цветен латекс. Срок на валидност на офертата – 90 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти; 

- Ценово предложение – обща крайна цена за изпълнение на поръчката 4163,60 лв. 

без ДДС; 2646,05 лв. без ДДС за теракотни плочки; 573,75 лв. без ДДС за облицовка с 

теракотни плочки по первази; 943,80 лв. без ДДС за двукратно боядисване на стени и 

тавани; 

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

Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Копие на удостоверение №I-TV011049 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №II-TV002739 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №IV-TV005333 от Камарата на строителите; 

- Копие на удостоверение №V-TV007599 от Камарата на строителите; 

- Копие на застрахователна полица №0000473888 за застраховка професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството; 

- Копие на сметка за начислена сума по застрахователна полица;  

- 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, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти; 

- Декларация за неизползване на подизпълнители от участника; 

- Количествено-стойностна сметка - 2646,05 лв. без ДДС за теракотни плочки; 573,75 

лв. без ДДС за облицовка с теракотни плочки по первази; 943,80 лв. без ДДС за двукратно 

боядисване на стени и тавани; 

- Анализ на цени; 

- Копие на регистър по БУЛСТАТ; 

- Копие на решение на Хасковски Окръжен съд за вписване в Търговски регистър; 

- Копие на Удостоверение на Кърджалийски Окръжен съд за вписване в Регистър за 

търговски дружества; 

- Копие на талон по БУЛСТАТ; 

- Копие на удостоверение по ЗДДС; 

- Декларация-описание на техническото оборудване, с което разполага участникът за 

изпълнение на обществената поръчка; 

- Копие на сертификат за управление на качеството; 

- копие на сертификат за управление на околната среда; 

- Копие на сертификат за управление на здраве и безопасност при работа; 

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

 

При използване на предварително зададения критерий „икономически най-изгодна 

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

1. „Ремонт П Строй” ЕООД с комплексна оценка – 93,33 т.; 

2. „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД с комплексна оценка – 92,81 т.; 

3. „ЮМС ИНВЕСТ” ЕООД с комплексна оценка – 88,34 т.; 

4. „Екострой-Трявна” ООД с комплексна оценка – 74,75 т.; 

5. „РАВЕТИ” ЕООД с комплексна оценка – 67,02 т.; 

 

  Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

„Ремонт П Строй” ЕООД, 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 14.03.2016 г. в 15.00 ч. 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. Кирил Зографов) 
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Членове: 1.   /П/ 

        (инж. Момчил Савянов) 

 

 

      2.   /П/ 

       (Надежда Георгиева) 

   


