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   Вх. № 281 / 19.12.2018 г.   

 
Утвърждавам: .................п................... 
Директор на АБИ 

    Проф. дбн Иван Илиев Атанасов 
 

 
Д  О  К  Л  А  Д 

от  
доц. д-р Красимир Емилов Русанов  
Надежда Методиева Ангелова   
Веселина Илиева Къркъмова   
Илияна Боянова Гелкова  
инж.Йордан Веселинов Димов  

 
Относно: Резултати от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по 

реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) на 
получените оферти в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки (ЗОП) за 
избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт в лабораторен комплекс 
на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, 
по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01. 

 
УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР АТАНАСОВ, 
 
Във връзка с проведена открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт в лабораторен комплекс на Агробиоинститут, 
югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, по проект 
BG05M2OP001-1.002-0012-C01 и на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.106, ал.1 и 
ал.3 от ЗОП и чл.60 от ППЗОП, представяме на Вашето внимание за утвърждаване настоящия 
доклад, както следва: 

 
I. Комисия за разглеждане и оценка на офертите: Със Заповед № 17/23.11.2018 г. на 

Директора на Агробиоинститут, на основание чл.103, ал.1 от ЗОП, бе назначена комисия в състав:  
1. доц. д-р Красимир Емилов Русанов – председател на комисията 
2. Надежда Методиева Ангелова  – член, външен експерт  
3. Веселина Илиева Къркъмова  – член, външен експерт 
4. Илияна Боянова Гелкова – член 
5. инж.Йордан Веселинов Димов – член, външен експерт 
 

II. Участници в процедурата: За участие в процедурата бяха подадени 4 бр. оферти, 
представени по реда на постъпването им, както следва:  

1. „Парсек Груп” ЕООД, постъпила с вх.№ 1/22.11.2018г.; 
2. „Коломан инвест” ЕООД, постъпила с вх.№ 2/ 22.11.2018г. 
3. „Данаила Билд” ЕООД, постъпила с вх.№ 3/22.11.2018г.; 
4. „Пикси строй” ООД, с вх.№ 4/22.11.2018г.;   
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III. Кратко описание на работния процес на комисията: На публичното заседание, 
състояло се на 23.11.2018 г. от 11.00 ч. комисията по т. I от настоящия доклад извърши отваряне 
на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание. На 
последвалите закрити заседания на 23.11.2018 г., на 29.11.2018 г. и на 30.11.2018 г. комисията 
разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като констатира, че на 
основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП и с цел 
законосъобразното провеждане на процедурата, следва да изиска от съответните участници на 
нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация 
относно изпълнение на изискванията към критериите за подбор, както следва: 

1. Участницикът „Персек груп“ ЕООД, в срок от 5 работни дни от получаването на протокол 
№ 1, следва да представи: нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация относно изпълнение на изискването за „Технически и професионални 
спосочности" - за две от експертните позиции – ключов експерт „Архитектура” и ключов експерт 
ОВК, доказващи, че същите отговарят на изискването за  професионален опит, изискуем от 
Възложителя. 
 2.Участникът „Коломан инвест“ ЕООД, в срок от 5 работни дни от получаването на 
протокол № 1 следва да представи: нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация, доказващи изпълнението на:  

2.1. изискването относно „Икономическо и финансово състояние" на участника. 
Участникът следва да представи доказателства за валидна застраховка „Професионална 
отговорност в строителството”. 
2.2. изискването „Технически и професионални способности"на участника – доказателства 

за покриване на критерия „опит за изпълнение на поръчката” - за извършена поне една идентична 
или сходна дейност с тази на поръчката; 

2.3. изискването „Технически и професионални способности"на участника - да представи 
доказателства за образователна квалификация и професионален опит на 8-те ключови експерти.  
 3. Участницикът „Данаила билд“ ЕООД, в срок от 5 работни дни от получаването на 
протокол № 1 следва да представи: нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация, доказващи декларираните обстоятелства относно:  

3.1.изпълнение на изискването за „Икономическо и финансово състояние" на участника -  
валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”  
3.2.наличие на валиден Сертификат относно стандарти или системи за екологично 

управление. 
 4. Участникът „Пикси строй” ООД”, в срок от 5 работни дни от получаването на протокол 
№ 1 следва да представи: нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация, доказващи изпълнението на: 

4.1. изискването относно „Икономическо и финансово състояние" на участника - валидна 
застраховка „Професионална отговорност в строителството”  
4.2. изискването относно „Технически и професионални способности” на участника- за  

покриване на изисквания относно професионалната квалификация и опит на описаните ключови 
експерти от участника: „ръководител на екипа” и „технически ръководител”, които не са 
конкретизирани за кой от ключовите експерти се отнасят, съгласно изискванията на 
Възложителя; за ключов експерт по част „Електрическа”, за който не са посочени данни за 
наличие на висше образование в областта на електроинженерството или еквивалент; за ключов 
експерт „ВИК”, за който не са описани  данни, относно посочения 30г. професионален опит; за 
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ключовия експерт „ Технически ръководител на обекта”(съгласно изискването на възложителя), 
за който не са посочени данни за „ръководител на минимум 5 обекта”.  

4.3 изискването относно валидни „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление на участника - за система за управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалент и  сертификат за  система за управление на околната среда ISO14001:2004 или 
еквивалент. 

На 11.12.2018 г. комисията продължи своята работа, като разглежда допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор. В Протокол № 2 от 11.12.2018 г. комисията подробно е 
описала установените факти и обстоятелства. След задълбочен анализ на представените 
документи, комисията установи, че представените от участниците  „Коломан инвест” ЕООД; 
„Парсек Груп” ЕООД и „Пикси строй” ООД документи и данни са в съответствие с 
изискванията за личното състояние и критериите за подбор, посочени от възложителя и съгласно 
ЗОП.  

Въз основа на тези констатации комисията допусна участниците „Коломан инвест” 
ЕООД; „Парсек Груп” ЕООД и „Пикси строй” ООД до етапа на разглеждане на техническите 
предложения. 

По отношение на „Данаила Билд” ЕООД Комисията констатира, че в пакета документи с 
вх. №2/07.12.2018 г, представени допълнително съгласно изискването на Протокол № 1, не се 
съдържа документ или каквото и да е друго доказателство, който/което да удостоверява, че 
участникът е изпълнил изискването на възложителя за наличие на валиден Сертификат относно 
стандарти или системи за екологично управление.  

Въз основа на тази констатация и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията установи, че 
участникът не отговаря на поставените критерии за подбор относно изискването на 
възложителя за наличие на валиден Сертификат относно стандарти или системи за екологично 
управление и следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Предвид тези констатации 
Комисията не допусна „Данаила Билд” ЕООД до разглеждане на техническото предложение и 
на основание чл.107, т.1 от ЗОП го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. 

На заседанието на 11.12.2018 г. комисията направи анализ на допуснатите за разглеждане 
технически оферти и извърши проверка на тяхното съответствие с предварително обявените 
условия от възложителя. Въз основа на задълбочен преглед на техническите документи 
комисията направи констатацията,  че техническите предложения на участниците: „Коломан 
инвест” ЕООД; „Парсек Груп” ЕООД и „Пикси строй” ООД са в съответствие с 
предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, поради което 
следва да бъдат допуснати до етапа на оценка на ценовите предложения.  

Заседанието за отваряне на ценовите оферти се проведе на 17.12.2018 г., за която дата 
участниците бяха уведомени със съобщение в профила на купувача, на 12.12.2018 г. 

След обявяване на ценовите предложения комисията в закрити заседания на 17.12.2018 г. и 
на 18.12.2018 г. продължи своята работа за анализ и детайлно разглеждане на съответствието на 
направените ценови предложения от всеки от участниците с конкретните изисквания на 
възложителя, отразени в Протокол № 3, неразделна част от настоящия доклад. В хода на 
извършените проверки комисията констатира, че участникът „Пикси строй” ООД е представил 
ценово предложение, което не отговаря на изискванията на възложителя, като установи следното: 

- Несъвпадение между оферираната цена в КСС на ценовото предложение по част 
Архитектура, позиция 4 и анализните единични цени. 

- В Анализните единични цени в част ОиВ липсва обосновка на позиции от 44 до 49 вкл., 
които са налични в КСС. 
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- В Анализните единични цени в част Пожароизвестяване липсва обосновка на позиция 2, 
показана в КСС. 

Констатираните несъответствия водят до разминаване между оферираната цена и 
единичните анализни цени за позициите от посочените части на СМР (Архитектура, ОиВ и 
Пожапоизвестяване), поради което комисията счита, че ценовото предложение на участника 
„Пикси строй” ООД не отговаря на изискванията на възложителя.  

Въз основа на горните констатации и на основание чл.107, т.2, б.”а”, Комисията констатира, 
че представеното ценово предложение на „Пикси строй” ООД не съответства на предварително 
обявените условия на поръчката и по-специално, не съответства на изискванията на възложителя 
относно ценовото предложение, поради което „Пикси строй” ООД бе отстранен от участие в 
класирането. 

  
Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията 

извърши окончателно класиране на ценовите оферти, което е отразено в протокол № 3 от 
заседанията на 17.12.2018 г. и на 18.12.2018 г. 

Всяко действие на комисията е протоколирано, на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, като 
към настоящия доклад са приложени съответните протоколи и документи, съгласно чл. 60, ал. 2 
от ППЗОП. 

 
IV. Относно действията, свързани с отварянето, разглеждането и оценяването на 

всяка от постъпилите оферти: 
1.Участникът „Парсек Груп” ЕООД - Относно съответствието с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира, че по отношение изискванията за лично 
състояние участникът е декларирал и представил всички необходими документи и информация, 
съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Относно изискванията към критериите 
за подбор комисията констатира, че участникът „Персек груп“ ЕООД, следва да представи: нов 
еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация 
относно изпълнение на изискването за „Технически и професионални способности" - за две от 
експертните позиции – ключов експерт „Архитектура” и ключов експерт ОВК, доказващи, че 
същите отговарят на изискването за  професионален опит, изискуем от Възложителя. След 
предоставената възможност участникът представи допълнителни данни относно 
професионалния опит на ключов експерт „Архитектура” – по специалността опит повече от 5 
години., както и данни относно образователната квалификация и професионалния опит на 
ключов експерт ОВК, като се установи, че ключовият експерт е инженер „Топлотехника”, с 
професионален опит повече от 3 години.  

Въз основа на извършения анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 
допълнителни данни, комисията установи, че представените от участника документи и данни са 
в съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, посочени от 
възложителя и съгласно ЗОП. 

Комисията допусна „Парсек Груп” ЕООД до разглеждане на техническото предложение и 
констатира, че съгласно изискването на Възложителя техническото предложение съдържа 
предложение със срок за изпълнение на поръчката 40 дни и Линеен календарен график, в който 
участникът подробно е описал видовете работи, техния обем и последователност на изпълнение 
на различните работи/дейности, както и информация относно: видовете работи, Нвр. (норма 
време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции и съответния код, съгласно националната 
класификация на длъжностите в страната, шифър на съответната позиция съгласно 
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номенклатурата на СЕК, УСН или ТНС, вид СМР и срок за изпълнение на всяка дейност/етап и 
позиция. Предложен е гаранционен срок за изпълнените СМР: за всички видове новоизпълнени 
строителни конструкции –  10г., хидроизолация, топлоизолация, звукоизолация и 
антикорозионни работи - 5г., за всички видове СМР и довършителни работи и за вътрешни 
инсталации – 5г. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е в съответствие с 
предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, поради което го 
допусна до етапа на оценка на ценовото предложение 

След отваряне на ценовото предложение на участника „Парсек Груп” ЕООД комисията 
констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен носител; Количествено-
стойностна сметка на хартиен и електронен носител и Анализни цени на всички оферирани 
единични цени с показване на Нвр.(норма време), шифър на съответната позиция съгласно 
номенклатурата на СЕК, УСН или ТНС. Комисията установи, че участникът „Парсек Груп” 
ЕООД е предложил цена за изпълнение на СМР - 285 559,99 лв. без ДДС; 14 277,99 лв., 
съставляващи 5% непредвидени разходи или обща цена за изпълнение на СМР: 299 837,98 лв. 
без ДДС. 

 
 2. Участникът „Коломан инвест“ ЕООД - Относно съответствието с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор комисията констатира, че по отношение изискванията 
за лично състояние участникът е декларирал и представил всички необходими документи и 
информация, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Относно изискванията 
към критериите за подбор комисията констатира, че участникът следва да представи: нов 
еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 
доказващи изпълнението на:  
2.1. изискването относно „Икономическо и финансово състояние" на участника. Участникът 
следва да представи доказателства за валидна застраховка „Професионална отговорност в 
строителството”. 
2.2. изискването „Технически и професионални способности"на участника – доказателства за 
покриване на критерия „опит за изпълнение на поръчката” - за извършена поне една идентична 
или сходна дейност с тази на поръчката; 
2.3. изискването „Технически и професионални способности"на участника - да представи 
доказателства за образователна квалификация и професионален опит на 8-те ключови експерти. 

След предоставената възможност участникът представи допълнителни данни относно 
наличие на валидна застрахователна полица за покриване на риск „Професионална отговорност 
в строителството”, Комисията анализира представените документи относно изискването „опит за 
изпълнение на поръчката" и констатира, че участникът е представил доказателства за изпълнена 
поне една дейност, сходна/идентична с предмета на настоящата обществена поръчка, поради 
което същият отговаря на поставеното от възложителя изискване. Комисията анализира и 
допълнително представената информация и данни относно образователна квалификация и 
професионален опит на 7-те ключови експерти,  като установи, че участникът е посочил 
получената образователна степен (диплома за завършено образование), описал е професионалния 
опит по съответната специалност за всеки от 7 –те ключови експерти, като е посочил, че един от 
тях – ключов експерт по част „Конструктивна” ще изпълнява и експертна позиция „Отговорник 
по контрола на качеството”. Комисията констатира, че участникът изрично е посочил, че ключов 
експерт „Технически ръководител на обекта” е бил ръководител на над 20 обекта. С оглед тези 
констатации, комисията прецени, че участникът отговаря на изискването за образователна 
квалификация и професионален опит на ключовите експерти. 
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Въз основа на цялостния анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 
допълнителни документи и данни комисията установи, че представените от участника документи 
и данни са в съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, посочени 
от възложителя и съгласно ЗОП. 

Комисията допусна „Коломан инвест” ЕООД до разглеждане на техническото 
предложение като констатира, че съгласно изискването на Възложителя техническата оферта 
съдържа предложение със срок за изпълнение на поръчката 40 дни и линеен календарен график. 
Комисията извърши проверка на съответствието на техническото предложение с изискванията 
на възложителя и констатира, че участникът е описал подробно видовете работи, техния обем и 
последователност на изпълнение на различните работи/дейности и се съдържа информация 
относно: видовете работи, Нвр. (норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции и 
съответния код, съгласно националната класификация на длъжностите в страната, шифър на 
съответната позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН или ТНС, вид СМР и срок за 
изпълнение на всяка дейност. Предложен е гаранционен срок за изпълнените СМР – 10г. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е в съответствие с 
предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, поради което го 
допусна до етапа на оценка на ценовото предложение 

След отваряне на ценовото предложение на участника „Коломан инвест“ ЕООД комисията 
констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен носител; Количествено-
стойностна сметка на хартиен и електронен носител и Анализни цени на всички оферирани 
единични цени с показване на Нвр.(норма време), шифър на съответната позиция съгласно 
номенклатурата на СЕК, УСН или ТНС. Комисията установи, че участникът „Коломан инвест“ 
ЕООД е предложил цена за изпълнение на СМР  - 298 969,01 лв. без ДДС; 15 221,66 лв., 
съставляващи 5% непредвидени разходи или обща цена за изпълнение на СМР: 313 917,67 лв. 
без ДДС. 

 
 3. Участникът „Данаила билд“ ЕООД - Относно съответствието с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор комисията констатира, че по отношение изискванията 
за лично състояние участникът е декларирал и представил всички необходими документи и 
информация, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Относно изискванията 
към критериите за подбор комисията констатира, че участникът следва да представи: нов 
еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 
доказващи декларираните обстоятелства относно:  
3.1.изпълнение на изискването за „Икономическо и финансово състояние" на участника -  
валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”  
3.2.наличие на валиден Сертификат относно стандарти или системи за екологично управление. 

След предоставената възможност участникът представи допълнителни данни относно 
валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”. В същото време комисията 
констатира, че в пакета документи с вх. №2/07.12.2018 г, представени допълнително съгласно 
изискването на Протокол № 1, не се съдържа документ или каквото и да е друго доказателство, 
който/което да удостоверява, че участникът е изпълнил изискването на възложителя за наличие 
на валиден Сертификат относно стандарти или системи за екологично управление. Въз основа на 
тази констатация и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията установи, че участникът не 
отговаря на поставените критерии за подбор относно изискването на възложителя за наличие на 
валиден Сертификат относно стандарти или системи за екологично управление, поради което 
следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Въз основа на тази констатация Комисията 
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не допусна „Данаила Билд” ЕООД до разглеждане на техническото предложение и на 
основание чл.107, т.1 от ЗОП го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. 

 
 4. Участникът „Пикси строй” ООД” - Относно съответствието с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор комисията констатира, че по отношение изискванията 
за лично състояние участникът е декларирал и представил всички необходими документи и 
информация, съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Относно изискванията 
към критериите за подбор комисията констатира, че участникът следва да представи: нов 
еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, 
доказващи декларираните обстоятелства относно: 
4.1. изискването за „Икономическо и финансово състояние" на участника - валидна застраховка 
„Професионална отговорност в строителството”  
4.2. изискването за „Технически и професионални способности” на участника - за  съответствие 
на изисквания относно професионалната квалификация и опит на описаните ключови експерти 
от участника: „ръководител на екипа” и „технически ръководител”, които не са конкретизирани 
за кой от ключовите експерти се отнасят, съгласно изискванията на Възложителя; за ключов 
експерт по част „Електрическа”, за който не са посочени данни за наличие на висше образование 
в областта на електроинженерството или еквивалент; за ключов експерт „ВИК”, за който не са 
описани  данни, относно посочения 30г. професионален опит; за ключовия експерт „ Технически 
ръководител на обекта”(съгласно изискването на възложителя), за който не са посочени данни за 
„ръководител на минимум 5 обекта”.  
4.3 изискването за валидни „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление на участника - за система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент 
и  сертификат за  система за управление на околната среда ISO14001:2004 или еквивалент. 

След предоставената възможност участникът представи допълнителни данни относно: 
валидна Застраховка за покриване на риска „Професионална отговорност в строителството”. 

Относно изискването за наличие на ключови експерти с образователна квалификация и 
професионален опит: 

 - участникът е разписал поименно и с посочване на съответната образователна 
квалификация и професионален опит разпределението на ключовите експерти по позиции – в т.ч. 
за ключов експерт „технически ръководител”, с изчерпателно посочване на данни, че същият е 
бил ръководител на минимум 5 обекта; 

- участникът е разписал данни за образователната квалификация и професионален опит по 
специалността на ключов експерт по част „Електрическа” 

- участникът е посочил данни за образователната квалификация и дългогодишния 
професионален опит на ключов експерт „ВиК”. 

След анализ на представените допълнителни данни и информация комисията констатира, 
че участникът отговаря на изискването относно образователна квалификация и професионален 
опит на ключовите експерти. 

Относно изискването за Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление комисията констатира, че участникът е заявил подробни данни за наличие на 
Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008 и  Сертификат за система за 
управление по отношение опазване на околната среда ISO14001:2004. 

Въз основа на допълнителни проверки и цялостния анализ на информацията, съдържаща се 
в ЕЕДОП и всички допълнително представени данни, комисията установи, че представените от 
участника документи и данни са в съответствие с изискванията за личното състояние и 
критериите за подбор, посочени от възложителя и съгласно ЗОП. 
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Комисията допусна „Пикси строй” ООД до разглеждане на техническото предложение и 
констатира, че техническата оферта съдържа предложение за срок на изпълнение на поръчката - 
30 дни и линеен календарен график. Комисията направи проверка на съответствието на 
техническото предложение с изискванията на възложителя и констатира, че участникът е описал 
подробно видовете работи, техния обем и последователност на изпълнение на различните 
работи/дейности. В линейния график се съдържа информация относно: видовете работи, Нвр. 
(норма време), Тр. (трудоемкост), брой работници по операции и съответния код, съгласно 
националната класификация на длъжностите в страната, шифър на съответната позиция съгласно 
номенклатурата на СЕК, УСН или ТНС, вид СМР и срок за изпълнение на всяка дейност/етап и 
позиция. Предложен е гаранционен срок за изпълнените СМР: 5 години за всички дейности. 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е в съответствие с 
предварително обявените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, поради което го 
допусна до етапа на оценка на ценовото предложение 

След отваряне на ценовото предложение на участника „Пикси строй” ООД комисията 
констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен носител; Количествено-
стойностна сметка на хартиен и електронен носител и Анализни цени на всички оферирани 
единични цени с показване на Нвр.(норма време), шифър на съответната позиция съгласно 
номенклатурата на СЕК, УСН или ТНС. Комисията установи, че участникът „Пикси строй” 
ООД е предложил цена за изпълнение на СМР - 286 740,25 лв. без ДДС; 14 337,01 лв., 
съставляващи 5% непредвидени разходи или обща цена за изпълнение на СМР: 301 077,26 лв. без 
ДДС. В хода на извършените проверки и анализ на представените КСС и анализни цени 
комисията констатира, че участникът „Пикси строй” ООД е представил ценово предложение, 
което не отговаря на изискванията на възложителя, като установи следното: 

- Несъвпадение между оферираната цена в КСС на ценовото предложение по част 
Архитектура, позиция 4 и анализните единични цени. 

- В Анализните единични цени в част ОиВ липсва обосновка на позиции от 44 до 49 вкл., 
които са налични в КСС. 

- В Анализните единични цени в част Пожароизвестяване липсва обосновка на позиция 2, 
показана в КСС. 

Констатираните несъответствия водят до разминаване между оферираната цена и 
единичните анализни цени за позициите от посочените части на СМР (Архитектура, ОиВ и 
Пожапоизвестяване), поради което комисията счита, че ценовото предложение на участника 
„Пикси строй” ООД не отговаря на изискванията на възложителя.  

Въз основа на горните констатации и на основание чл.107, т.2, б.”а”, Комисията констатира, 
че представеното ценово предложение на „Пикси строй” ООД не съответства на предварително 
обявените условия на поръчката и по-специално, не съответства на изискванията на възложителя 
относно ценовото предложение, поради което „Пикси строй” ООД бе отстранен от участие в 
класирането. 

 
V.Класиране на участниците: Комисията, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, класира 

участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия. Извършено бе класиране на допуснатите до оценка участници съгласно обявения 
критерий за оценка “най-ниска цена”. Въз основа на това бе извършено следното класиране: 

I място - „Парсек Груп” ЕООД - обща цена за изпълнение на СМР: 299 837,98 лв. без ДДС. 
II място - „Коломан инвест” ЕООД - обща цена за изпълнение на СМР: 313 917,67 лв. без 

ДДС. 
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VI. Предложение за отстраняване на участници и мотиви за допускане или 
отстраняване на всеки участник: 

Въз основа на цялостното разглеждане и анализ на техническите предложения на 
участниците и на основание чл.60, ал.1, т.7 и т.8 от ППЗОП комисията излага следните мотиви за 
допускане или отстраняване на всеки участник в откритата процедура, както следва:  

1. Участникът „Парсек Груп” ЕООД  
 Мотиви за допускане: Участникът „Парсек Груп” ЕООД отговаря на изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в обявлението за обществената 
поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е допуснат до оценка и класиране 
относно Техническото и Ценово предложения, които отговарят на изискванията на възложителя. 

Мотиви за отстраняване: не са налични 
2. Участникът „Коломан инвест“ ЕООД  
 Мотиви за допускане: Участникът „Коломан инвест“ ЕООД отговаря на изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в обявлението за 
обществената поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е допуснат до оценка и 
класиране относно Техническото и Ценово предложения, които отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Мотиви за отстраняване: не са налични 
3. Участникът „Данаила билд“ ЕООД 
Констатации на комисията: Относно съответствието с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор комисията констатира, че по отношение изискванията за лично 
състояние участникът е декларирал и представил всички необходими документи и информация, 
съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. 
 Относно изискванията към критериите за подбор комисията констатира, че участникът 
следва да представи: нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация, доказващи декларираните обстоятелства относно:  
3.1.изпълнение на изискването за „Икономическо и финансово състояние" на участника -  
валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”  
3.2.наличие на валиден Сертификат относно стандарти или системи за екологично управление. 

След предоставената му възможност, в изискуемия срок до 5 работни дни, участникът 
представи допълнителни данни относно валидна застраховка „Професионална отговорност в 
строителството”. Комисията констатира, че в пакета документи с вх. №2/07.12.2018 г, 
представени допълнително съгласно изискването на Протокол № 1, не се съдържа документ или 
каквото и да е друго доказателство, който/което да удостоверява, че участникът е изпълнил 
изискването на възложителя за наличие на валиден Сертификат относно стандарти или системи 
за екологично управление. Въз основа на тази констатация и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, 
Комисията установи, че участникът не отговаря на поставените критерии за подбор относно 
изискването на възложителя за наличие на валиден Сертификат относно стандарти или системи 
за екологично управление, поради което следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Въз 
основа на тази констатация Комисията не допусна „Данаила Билд” ЕООД до разглеждане на 
техническото предложение и на основание чл.107, т.1 от ЗОП го отстрани от по-нататъшно 
участие в процедурата. 

Мотиви за отстраняване: Въпреки предоставената му възможност с Протокол № 1 на 
комисията, участникът не е предоставил документ или каквото и да е друго доказателство, 
който/което да удостоверява, че е изпълнил изискването на възложителя за наличие на валиден 
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Сертификат относно стандарти или системи за екологично управление. Въз основа на тази 
констатация и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, Комисията установи, че участникът не отговаря 
на поставените критерии за подбор относно изискването на възложителя за наличие на валиден 
Сертификат относно стандарти или системи за екологично управление, поради което следва да 
бъде отстранен от участие в процедурата. Въз основа на тази констатация Комисията не допусна 
„Данаила Билд” ЕООД до разглеждане на техническото предложение и на основание чл.107, т.1 
от ЗОП го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. Това обстоятелство е отразено в т. 
II на Протокол № 2 от 11.12.2018 г. на комисията, неразделна част от настоящия доклад. 

4. Участникът „Пикси строй” ООД” 
 Констатации на комисията: Участникът „Пикси строй” ООД” отговаря на 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени в закона, в обявлението 
за обществената поръчка и в документацията на възложителя. Участникът е допуснат до 
разглеждане на Техническото предложение,което отговаря на изискванията на възложителя, 
както и до отваряне на Ценовото предложение. В хода на извършените проверки и анализ на 
представените КСС и анализни цени комисията констатира, че участникът „Пикси строй” ООД е 
представил ценово предложение, което не съответства на предварително обявените условия на 
поръчката и по-специално, не съответства на изискванията на възложителя относно ценовото 
предложение, поради което и на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, „Пикси строй” ООД, бе 
отстранен от участие в класирането. 

Мотиви за отстраняване: След отваряне на ценовото предложение на участника „Пикси 
строй” ООД комисията констатира, че същият е представил ценово предложение на хартиен 
носител; Количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител и Анализни цени на 
всички оферирани единични цени с показване на Нвр.(норма време), шифър на съответната 
позиция съгласно номенклатурата на СЕК, УСН или ТНС. В хода на извършените проверки и 
анализ на представените КСС и анализни цени комисията констатира, че участникът „Пикси 
строй” ООД е представил ценово предложение, което не отговаря на изискванията на 
възложителя, като установи следното: 

- Несъвпадение между оферираната цена в КСС на ценовото предложение по част 
Архитектура, позиция 4 и анализните единични цени. 

- В Анализните единични цени в част ОиВ липсва обосновка на позиции от 44 до 49 вкл., 
които са налични в КСС. 

- В Анализните единични цени в част Пожароизвестяване липсва обосновка на позиция 2, 
показана в КСС. 

Констатираните несъответствия водят до разминаване между оферираната цена и 
единичните анализни цени за позициите от посочените части на СМР (Архитектура, ОиВ и 
Пожапоизвестяване), поради което комисията прецени, че ценовото предложение на участника 
„Пикси строй” ООД не отговаря на изискванията на възложителя.  

Въз основа на горните констатации и на основание чл.107, т.2, б.”а”от ЗОП, Комисията 
констатира, че представеното ценово предложение на „Пикси строй” ООД не съответства на 
предварително обявените условия на поръчката и по-специално, не съответства на изискванията 
на възложителя относно ценовото предложение, поради което „Пикси строй” ООД бе отстранен 
от участие в класирането. 
 

VII. Предложение за сключване на договор за изпълнение с класирания на първо 
място участник: Въз основа на по-горе изложените данни, факти и аргументи и на основание 
чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания 
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на първо място участник: „Парсек Груп” ЕООД – обща цена за изпълнение на СМР: 299 837,98 
лв. без ДДС. 

 
На основание чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП към настоящия доклад са приложени всички 

документи, изготвени в хода на работата на комисията, като протоколи, справки, присъствени 
листове, съобщения и др., както и цялата документация, включително офертите на участниците. 

 
 
 
 

 
Председател: ...................п.................... 
  (доц. Красимир Русанов) 

 
 

Членове: 1.................п.....................                                    2...................п...................... 

(Надежда Ангелова)    (Веселина Къркъмова) 

 

 

3..................п........................   4....................п................... 

(Илияна Гелкова)    (инж.Йордан Димов) 
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