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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  ВАРНА

ПРОТОКОЛ № 2 
по чл.103, ал.З от ЗОИ

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 918 - ПФ/ 03.05.2017г., на Ректора 
на Технически Университет-Варна, за разглеждане, оценяване и класиране на получените 
офертите в открита процедура, по реда на чл. 74 от ЗОИ на обществена поръчка с предмет: 
„Външни строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет - 
Варна".

На 17.05.2017 г., се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 918 - ПФ/ 
03.05.2017г., на Ректора на Технически Университет -  Варна, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Искра Стоянова -  началник отдел „ ОПИП“

ЧЛЕНОВЕ: 1 инж. Диляна Добрева Георгиева -  експерт сектор „ОПН”.
2. инж. Михаил Иванов Мирчев -  началник отдел „Енергоремонтен”.
3. Русалена Николаева Николова -  експерт сектор „ ИПКСК „ЧР”
4. Анна Стоянова Димова -  техн. строителство сектор „ИПКСК”.

със задача да разгледа, оцени и класира офертите, в открита процедура, по реда на чл.74 от 
ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Външни строително монтажни работи на сградния фонд 
на Технически Университет - Варна".

В съответствие с описаното в Протокол №1/05.05.2017г. и във връзка с чл.54, ал.8 от ППЗОП, 
протоколът беше публикуван в профил на купувача на Технически Университет -  Варна и изпратен 
на всички участници, с указания в срок от 5 работни дни от датата на получаването му, да бъдат 
представени описаните в него документи. Представянето се осъществява под формата на 
допълнение на офертата при спазване на изискванията на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП. 
Участниците следва да представят само посочените в протокола от работата на комисията 
документи и нямат право да представят допълнителни документи и такива за отстраняване на 
несъответствията, които не са посочени в протокол № 1 / 05.05.2017г. Постъпилите допълнения към 
офертите са представени в срок, както следва:
1. вх.№ 2961/11.05.2017г. - „Промишлено и гражданско строителство”ООД, гр.Варна, бул. „ 

Цар Освободител“ № 88,
2. вх.№ 3032/16.05.2017г. - „Промишлено и гражданско строителство”ООД, гр.Варна, бул. „ 

Цар Освободител“ № 88,
3. вх.№ 3034/16.05.2017г. - „Рв Инженеринг”ООД, гр.Шумен, ул. „ отец Паисий“ № 19.

Участникът „ ЯНИС“ ООД, гр. Шумен, ул. „ Искра“ № 3, ап. 10, НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ 
допълнително изисканата информация, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП и т.2 от Протокол № 
1/05.05.2017г., за доказване на съотвествието си с предварително обявените критерии за 
подбор.

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, Комисията НЕ ДОПУСКА до разглеждане на 
техническото предложение, участника „ЯНИС „ ООД, т.к. не отговаря на критериите за 
подбор.



Във връзка с горното и на основание чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията единодушно РЕШИ:

ОТСТРАНЯВА участника „ ЯНИС“ ООД от процедурата, поради несъответствието му с 
поставените критерии за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи на другите 
участници.

В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията отвори и разгледа 
постъпилите допълнения по реда на тяхното подаване

Първо беше разгледано допълнението на офертата на участника „ ПРОМИШЛЕНО 
И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО”ООД

Участникът „ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО”ООД2_ н а
основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, допълнително е представил Заверени за вярност - застраховка 
за професионална отговорност, сертификати за управление на качеството по стандарти ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004 , съгласно изискванията на Възложителя и декларация в свободен текст 
за удължаване срока на застраховката професионална отговорност, с валидност за целият срок на 
обществената поръчка.

Комисията счита, че след представяне на тези документи, участникът отговаря на 
изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор.

Водена от гореизложеното и на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията РЕШИ:

ДОПУСКА участника „ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО”ООД, 
до разглеждане на техническото предложение и проверка на офертата за съотвествие с 
предварително обявените условия.

Второ беше разгледано допълнението на офертата на участника -  „ РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ 
ЕООД.

Участникът -  „ РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, 
допълнително е представил:

Списък - Декларация -образец № 10. съгласно изискванията на Възложителя
Комисията счита, че след представяне на тези документи, участникът отговаря на 

изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за подбор.
Водена от гореизложеното и на основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията РЕШИ:

ДОПУСКА участника „ РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД , до разглеждане на техническото 
предложение и проверка на офертата за съотвествие с предварително обявените условия.

На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на 
допуснатите оферти и извърши проверка за съотвествието на технически предложения с 
предварително обявените условия, по реда на постъпване на офертите за участие.

Първо беше разгледано техническото предложение на участника „ПРОМИШЛЕНО 
И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО”ООД Участникът е предложил гаранционен срок на 
изпълнените от него дейности както следва:

1.3а хидроизолации, топлоизолации, звукоизолации и антикорозионни работи на сгради и 
съоръжения в неагресивна среда -  5 години, а в агресивна среда -  3 години.

2.3а всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/ подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешни инсталации на 
сгради, с изключение на работите по т.1 -  5 години.

4. Срок за отзоваване от получаване на задание от Възложителя -  4 часа.
5. Срок за реакция при повреда на извършеното строителство в гаранционния срок -  2 

календарни дни от получаване на уведомление от Възложителя.
Участникът е представил: предложение за изпълнение на поръчката, декларация за срока на 

валидност на офертата по образец № 5, в която е предложил срок на валидност на офертата 180 / сто



и осемдесет/ дни, считано от датата на подаване на офертата, декларация, че е запознат с клаузите 
на проекто -  договора и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.

Офертата на участника „ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО”ООД
съответства на предварително обявените условия.

На основание гореизложеното Комисията единодушно РЕШИ:

Допуска участника „ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО”ООД, до 
по нататъшно участие -  отваряне на ценовото предложение.

Второ беше разгледано техническото предложение на участник „ КЪНСТРЪКШЪН ГРУП 
’’ЕООД.

Участникът е предложил гаранционен срок на изпълнените от него дейности както следва:
1.3а хидроизолации, топлоизолации, звукоизолации и антикорозионни работи на сгради и 

съоръжения в неагресивна среда -  5 години, а в агресивна среда -  3 години.
2.3а всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/ поводи и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешни инсталации на 
сгради, с изключение на работите по т. 1 -  5 години.

4. Срок за отзоваване от получаване на задание от Възложителя -  24 часа.
5. Срок за реакция при повреда на извършеното строителство в гаранционния срок -  3 

календарни дни от получаване на уведомление от Възложителя.
Участникът е представил: предложение за изпълнение на поръчката, декларация за срока на 

валидност на офертата по образец № 5, в която е предложил срок на валидност на офертата 180/ сто 
и осемдесет / дни, считано от датата на подаване на офертата, декларация, че е запознат с клаузите 
на проекто -  договора и декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци, осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.

Офертата на участника „ КЪНСТРЪКШЪН ГРУП ’’ЕООД съответства на предварително 
обявените условия.

На основание гореизложеното Комисията единодушно РЕШИ:

Допуска участника „ КЪНСТРЪКШЪН ГРУП ’’ЕООД, до по нататъшно участие -  
отваряне на ценовото предложение.

Последно беше разгледано техническото предложение на участник „РВ ИНЖЕНЕРИНГ” 
ЕООД.

Участникът е предложил гаранционен срок на изпълнените от него дейности както следва:
1 .За хидроизолации, топлоизолации, звукоизолации и антикорозионни работи на сгради и 

съоръжения в неагресивна среда -  5 години, а в агресивна среда -  3 години.
2.3а всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/ поводи и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешни инсталации на 
сгради, с изключение на работите по т.1 -  5 години.

4.Срок за отзоваване от получаване на задание от Възложителя -2 часа.
5.Срок за реакция при повреда на извършеното строителство в гаранционния срок -  2 

календарни дни от получаване на уведомление от Възложителя.
Участникът е представил : предложение за изпълнение на поръчката, документ за 

упълномощаване, декларация за срока на валидност на офертата по образец № 5, в която е



предложил срок на валидност на офертата 180/ сто и осемдесет / дни, считано от датата на подаване 
на офертата, декларация, че е запознат с клаузите на проекто -  договора и декларация, че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци, осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Офертата на участника „РВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, съответства на предварително 
обявените условия.

На основание гореизложеното Комисията единодушно РЕШИ:

Допуска участника „РВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, до по нататъшно участие -  отваряне 
на ценовото предложение

Съгласно предварително обявеният критерий за оценка на офертите „НАЙ-НИСКА 
ЦЕНА” и липсата на подлежащи на оценка технически показатели, Комисията не извършва 
класиране по параметри от техническото предложение.

На основание чл. 57, ал.З от ППЗОП, Комисията обявява дата за отваряне на ценовите 
предложения на участниците -  23.05.2017г. от 11:00ч., в стая 109, в сградата на Ректората на 
Технически Университет -  Варна.

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Настоящият протокол е изготвен и подписан на 17.05.2017 г. На основание чл. 54 ал. 8 от 
ППЗОП, протоколът ще бъде публикуван в профил на купувача и в същият ден изпратен до всички
_ _ _ _ _  _  
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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

СЪОБЩЕНИЕ

Комисията, назначена със Заповед № 918- ПФ/ 03.05.2017г., на Ректора на 
ТУ -  Варна , на основание чл. 57, ал.З от ППЗОП, във връзка с открита 
процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет : „ Външни 
строително монтажни работи по сградния фонд на ТУ-Варна“,

ОБЯВЯВА:

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, ще се 
извърши на 23.05.2017г., от 11:00ч. в зала 109, в сградата на Ректората на ТУ- 
Варна, гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1.

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщението да се публикува в профил на купувача - електронното досие 
на процедурата.
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3. Русалена Николаева Николова -  експерт сектор „ ИПКСК „ЧР
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4. Анна Стоянова Димова -  техн. строителство сектор „ИПКСК”.. ^


