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    ПРОТОКОЛ 

№ 2 
 
За дейността на комисията за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, получени за участие в открита процедура 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, назначена със Заповед № 17/ 23.11.2018 
г. на Директора на Агробиоинститут,  на основание чл.103, ал.1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за обществени 
поръчки (ППЗОП) 

 
 Днес 11.12.2018 г. в 12.00 часа в сградата на Агробиоинститут към Селскостопанска 

академия, гр. София, бул. „Драган Цанков“№8 , на основание чл. 103 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), се състоя поредното заседание на назначената със Заповед № 17/23.119.2018 г. на 
Директора на Агробиоинститут комисия за подбор, разглеждане, оценка и класиране на 
получените оферти в процедурата с горепосочения предмет, открита с Решение № 
200/16.10.2018г. на Директора на Агробиоинститут. 

 
Комисията заседава в следния 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 
 
На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП комисията продължи своята работа, като пристъпи 

към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията 
констатира, че в изискващия се срок до 5 работни дни от получаване на протокола по чл.54, ал.7 
от ППЗОП, в Агробиоинситута са постъпили допълнителни документи от следните участници: 

1. „Коломан инвест” ЕООД – документи с вх.  1/07.12.2018 г., 14:43 ч. 
2. „Данаила Билд” ЕООД - документи с вх.  2/07.12.2018 г., 15:03 ч 
3. „Парсек Груп” ЕООД - документи с вх. 3/07.12.2018 г., 16:44 ч. 
4. „Пикси строй” ООД - документи с вх.  4/07.12.2018 г., 16:50 ч. 

 
По реда на тяхното постъпване комисията отвори представените документи и констатира 

следното: 
 
I. „Коломан инвест” ЕООД - е представил: електронен диск с Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от управителя на дружеството Атанас 
Рашков Ценов и документи на хартиен носител, както следва:  

- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката; 
- Списък на членовете на ръководния състав с описание на образованието и 

професионалния опит на членовете. 
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- Референции – 17 бр. относно изпълнение на проект в периода 2015-2016 г., с различни 
части от строителство на обект. 

1. Комисията констатира, че в ЕЕДОП са посочени данни за наличие на застрахователна 
полица относно риск „Професионална отговорност в строителството” Застрахователна полица с 
рег. № 34071817909000002, с издател Булстрад Виена Иншурънс Груп. С оглед уточняване 
валидността на застрахователната полица, комисията направи проверка в сайта на БУЛСТРАД  и 
установи наличност на полица с цитирания номер със статус покритие до 05.09.2019г. След 
проведен разговор по телефона с колцентъра на Булстрад, комисията установи, че титуляр на 
полицата е „Коломон инвест” ЕООД. 

2. 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. 

3. Комисията анализира 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:  участникът 
изрично е посочил, че ключов експерт „Технически ръководител на обекта” е бил ръководител 
на над 20 обекта, поради обстоятелството, че от 1984 г. е бил технически ръководител в ГУСВ 
ЕАД. С оглед тези констатации, комисията счита, че участникът отговаря на изискването за 
образователна квалификация и професионален опит на ключовите експерти. 

Въз основа на цялостния анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 
допълнителни документи и данни, комисията установява, 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 допуска „Коломан инвест” ЕООД до разглеждане на техническото 
предложение.  

 
II. „Данаила Билд” ЕООД – е представил придружително писмо и следните документи на 

хартиен носител: 
-Копие на валидна застраховка „Професионална отговорност № 18159Р10005, срок на 

валидност – 25.07.2019 г., издател „Уника” АД 
-Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт 

9001:2015. 
 1.  Във връзка с изискването за наличие на Застраховка за покриване на риска 

„Професионална отговорност в строителството”, комисията констатира, че участникът е 
представил копие на валидна застраховка „Професионална отговорност № 18159Р10005, срок на 
валидност – 25.07.2019 г., издател „Уника” АД – на хартиен носител.  

2. Във връзка с изискването за наличие на Стандарти за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление комисията констатира, че още в Протокол № 1, на стр.8, е 
установила наличие на Сертификат 14263, издаден от TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS 
LIMITED с дата на валидност – 09.09.2019 г, поради което е приела съответствие с изискването 
за наличие на система за управление на качеството ISO 9001:20015 или еквивалент. В този 
смисъл, представянето на копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на 
качеството по стандарт 9001:2015 е неотносимо към настоящия анализ. Участникът е следвало 
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да представи нов ЕЕДОП и/или други документи/доказателства, свързани с другия изискващ се 
Сертификат относно стандарти или системи за екологично управление БДС  EN ISO 
14001:2004/2015 или еквивалент с обхват строително-монтажни работи. Такова е било 
изискването към участника въз основа на Протокол №1, стр.8 и стр.11 – участикът следваше да 
представи нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, доказващи декларираните обстоятелства за: наличие на валиден Сертификат 
относно стандарти или системи за екологично управление.  

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 установява, 
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. 

Комисията не допуска „Данаила Билд” ЕООД до разглеждане на техническото 
предложение и на основание чл.107, т.1 от ЗОП го отстранява от по-нататъшно участие в 
процедурата. 

 
III. „Парсек Груп” ЕООД - е представил: електронен диск с Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от управителя на дружеството Бончо Бонев, в който 
се съдържа допълнителна информация относно:  

1. Изпълнение на изискването за „Технически и професионални способности"  и конкретно: 
за две от експертните позиции – ключов експерт „Архитектура” и ключов експерт ОВК.  

Комисията направи анализ и констатира, че участникът е представил допълнителни данни 
относно професионалния опит на ключов експерт „Архитектура” – по специалността опит повече 
от 5 години. Направи се анализ на представените данни относно образователната квалификация 
и професионалния опит на ключов експерт ОВК и се установи, че ключовият експерт е инженер 
„Топлотехника”, с професионален опит повече от 3 години. Въз основа на това комисията 
констатира, че същите отговарят на заложенете от Възложителя изисквания.  

Въз основа на извършения анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 
допълнителни данни, комисията установява, 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 допуска „Парсек Груп” ЕООД до разглеждане на техническото предложение.  
 
IV. „Пикси строй” ООД – е представил: електронен диск с Единен европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от тримата управители на дружеството Георги 
Христов, Петко Цветанов и Любомир Владимиров, в който се съдържа допълнителна 
информация относно:  

1. Валидна Застраховка за покриване на риска „Професионална отговорност в 
строителството”, като е посочено: Застрахователна полица № 1 7001 P10020 – Уника АД, срок на 
валидност - 16.12.2018 г. След направена справка по телефона с представител на застрахователя 
се установи достоверността на заявените от участника обстоятелства. 

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

3. Относно изискването за Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 
екологично управление комисията констатира, че участникът е заявил отново подробни данни за 
наличие на Сертификат, издаден от RINA Services SpA, със срок на валидност: 30.03.2019г. за 
система за управление на качеството ISO 9001:2008 и  Сертификат издаден от RINA Services SpA, 
със срок на валидност: 30.03.2019г. за  система за управление по отношение опазване на околната 
среда ISO14001:2004. 

- След направена допълнителна проверка комисията установи, че на ел.адрес: 
https://www.club9000.org/bg/Certified-Firm-

Details.php?ID=15961&name=%CF%C8%CA%D1%C8%20%D1%D2%D0%CE%C9%20%CE%CE
%C4 

се установява, че „Пикси строй” ООД притежава Сертификат № 33530/16/S за Стандарт ISO 
9001:2008, валиден, с обхват: Строително проектиране. Високо и ниско строителство. 
Строително – монтажни и довършителни работи. Инфраструктурно строителство. Сертификатор 
RINA. 

- След направена допълнителна проверка комисията установи, че на ел.адрес: 
https://www.club9000.org/bg/Certified-Firm-

Details.php?ID=15962&name=%CF%C8%CA%D1%C8%20%D1%D2%D0%CE%C9%20%CE%CE
%C4 

се установява, че „Пикси строй” ООД притежава Сертификат № EMS-6256/S за Стандарт 
ISO 14001:2004, валиден, с обхват: Строително проектиране. Високо и ниско строителство. 
Строително – монтажни и довършителни работи. Инфраструктурно строителство. Сертификатор 
RINA. 

В резултат на извършените проверки, комисията приема, че участникът отговаря на 
изискването за наличие на сертификати за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление. 

Въз основа на цялостния анализ на информацията, съдържаща се в ЕЕДОП и всички 
допълнително представени данни, комисията установява, 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 допуска „Пикси строй” ООД до разглеждане на техническото предложение.  
 
На основание чл. 56, ал.1 и ал.2 от ППЗОП Комисията пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения на участниците, за които се установи, че отговарят на изискванията 
за личното състояние и критериите на подбор, както следва: 

„Коломан инвест” ЕООД; „Парсек Груп” ЕООД и „Пикси строй” ООД. 
 

http://www.eufunds.bg/
https://www.club9000.org/bg/Certified-Firm-Details.php?ID=15961&name=%CF%C8%CA%D1%C8%20%D1%D2%D0%CE%C9%20%CE%CE%C4
https://www.club9000.org/bg/Certified-Firm-Details.php?ID=15961&name=%CF%C8%CA%D1%C8%20%D1%D2%D0%CE%C9%20%CE%CE%C4
https://www.club9000.org/bg/Certified-Firm-Details.php?ID=15961&name=%CF%C8%CA%D1%C8%20%D1%D2%D0%CE%C9%20%CE%CE%C4
https://www.club9000.org/bg/Certified-Firm-Details.php?ID=15962&name=%CF%C8%CA%D1%C8%20%D1%D2%D0%CE%C9%20%CE%CE%C4
https://www.club9000.org/bg/Certified-Firm-Details.php?ID=15962&name=%CF%C8%CA%D1%C8%20%D1%D2%D0%CE%C9%20%CE%CE%C4
https://www.club9000.org/bg/Certified-Firm-Details.php?ID=15962&name=%CF%C8%CA%D1%C8%20%D1%D2%D0%CE%C9%20%CE%CE%C4


   
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект: BG05M2OP001-1.002-0012-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Комисията направи анализ на допуснатите за разглеждане технически оферти и започна 
проверка на тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

1. Относно представеното техническо предложение на „Коломан инвест” ЕООД, 
комисията констатира, че съгласно изискването на Възложителя техническата оферта съдържа 
предложение със срок за изпълнение на поръчката 40 дни и линеен календарен график. 
Комисията направи проверка на съответствието на техническото предложение с изискванията на 
възложителя. Комисията 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. Предложен е гаранционен срок за изпълнените СМР 
– 10г. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 
техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия 
за изпълнение на поръчката, поради което участникът „Коломан инвест” ЕООД следва да бъде 
допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение.   

 
2. Относно представеното техническо предложение на „Парсек Груп” ЕООД, комисията 

констатира, че съгласно изискването на Възложителя техническото предложение съдържа 
предложение със срок за изпълнение на поръчката 40 дни и линеен календарен график. 
Комисията направи проверка на съответствието на техническото предложение с изискванията на 
възложителя. Комисията 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: 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. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 
техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия 
за изпълнение на поръчката, поради което участникът „Парсек Груп” ЕООД следва да бъде 
допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение 

 
3. Относно представеното техническо предложение на „Пикси строй” ООД, комисията 

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. Комисията 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 
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дейност/етап и позиция. Предложен е гаранционен срок за изпълнените СМР: 5 години за всички 
дейности. 

Въз основа на прегледа на документите и направените констатации комисията счита, че 
техническото предложение е в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия 
за изпълнение на поръчката, поради което участникът „Парсек Груп” ЕООД следва да бъде 
допуснат до етапа на оценка на ценовото предложение. 

 
Въз основа на горните констатации комисията допуска до отваряне на ценовите 

предложения на следните участници: „Коломан инвест” ЕООД; „Парсек Груп” ЕООД и 
„Пикси строй” ООД. 

 
Заседанието за отваряне на ценовите оферти да се проведе на 17.12.2018 г., 11:30 ч., за която 

дата участниците да бъдат уведомени със съобщение в профила на купувача, на 12.12.2018 г. 
 
Комисията проведе своето заседание на 11.12.2018 г. и изготви и подписа настоящия 

протокол в един екземпляр на 11.12.2018 г. 
 
 
 
 
 

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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	ПРОТОКОЛ
	1. доц. д-р Красимир Емилов Русанов – председател на комисията
	3. Веселина Илиева Къркъмова  – член, външен експерт
	5. инж.Йордан Веселинов Димов – член, външен експерт
	На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Комисията кон...
	1. „Коломан инвест” ЕООД – документи с вх.  1/07.12.2018 г., 14:43 ч.
	2. „Данаила Билд” ЕООД - документи с вх.  2/07.12.2018 г., 15:03 ч
	3. „Парсек Груп” ЕООД - документи с вх. 3/07.12.2018 г., 16:44 ч.
	4. „Пикси строй” ООД - документи с вх.  4/07.12.2018 г., 16:50 ч.
	По реда на тяхното постъпване комисията отвори представените документи и констатира следното:
	I. „Коломан инвест” ЕООД - е представил: електронен диск с Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от управителя на дружеството Атанас Рашков Ценов и документи на хартиен носител, както следва:
	- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката;
	- Списък на членовете на ръководния състав с описание на образованието и професионалния опит на членовете.
	- Референции – 17 бр. относно изпълнение на проект в периода 2015-2016 г., с различни части от строителство на обект.

