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Проект: BG05M2OP001-1.002-0012-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
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    ПРОТОКОЛ 

№ 3 
 
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 17.12.2018 г. в 11.30 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 
 
Комисията се събра, за да отворени ценовите оферти на допуснатите до този етап участници. 

Комисията констатира, че за деня и часа за отваряне на ценовите предложения участниците са 
уведомени на 12.12.2018 г. чрез публикуване на информацията в профила на купувача.  

На настоящото заседание за отваряне на ценовите предложения присъства г-н Стефан 
Маринов – представляващ участника „Коломан Инвест” ЕООД. 

 
Комисията започна своята работа, като на основание чл. 57, ал. 3, предл. трето от ППЗОП 

пристъпи към обявяване и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите до този етап 
участници.  

 
Комисията съобрази обстоятелството, че на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, не следва да 

се обявява ценовото предложение на участника „Данаила Билд” ЕООД, за когото, съгласно т.II 
от Протокол № 2 от 11.12.2018 г., комисията е констатирала, 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. 

 
I. Комисията пристъпи към обявяване на ценовите оферти по реда на постъпването им, 

както следва:  
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1.Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника „Парсек 

Груп” ЕООД и констатира, че в плика се съдържат папка с 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 обяви, че участникът „Парсек Груп” ЕООД е предложил следната 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. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият представител на „Коломан 
Инвест” ЕООД подписаха всеки лист от хартиения носител на ценовото предложение. 

 
2. Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника „Коломан 

инвест” ЕООД и констатира, че в плика се съдържат папка с 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 обяви, че участникът „Коломан инвест” ЕООД е предложил следната 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. 

Трима от членовете на комисията подписаха всеки лист от хартиения носител на ценовото 
предложение. 

 
3. Комисията отвори запечатания плик с ценовото предложение на участника „Пикси 

строй” ООД и констатира, че в плика се съдържат папка с 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 обяви, че участникът „Пикси строй” ООД е предложил следната 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. 

Трима от членовете на комисията, както и присъстващият представител на „Коломан 
Инвест” ЕООД подписаха всеки лист от хартиения носител на ценовото предложение. 

 
II. Комисията продължи своята работа на закрито заседание, с детайлно разглеждане на 

съответствието на направените ценови предложения от всеки от участниците с изискванията на 
възложителя и направи следните констатации: 

 
1.В Ценовото предложение на „Парсек Груп” ЕООД се съдържа детайлна информация 

относно остойностяването на всички дейности и разходи, които следва да се извършат във връзка 
с изпълнението на СМР. Извърши се проверка дали предложеното КСС от участника отговаря на 
изискванията на възложителя, дали няма липсващи позиции и непокрити/ неостойностени 
такива.  

Комисията констатира, че представеното ценово предложение на „Парсек Груп” ЕООД 
съответства изцяло на изискванията на възложителя, поради което може да участва в 
класирането. 
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2. В Ценовото предложение на „Коломан инвест” ЕООД се съдържа детайлна информация 
относно остойностяването на всички дейности и разходи, които следва да се извършат във връзка 
с изпълнението на СМР. Извърши се проверка дали предложеното КСС от участника отговаря на 
изискванията на възложителя, дали няма липсващи позиции и непокрити/ неостойностени 
такива.  

Комисията констатира, че представеното ценово предложение на „Коломан инвест” 
ЕООД съответства изцяло на изискванията на възложителя, поради което може да участва в 
класирането. 

 
3. В Ценовото предложение на „Пикси строй” ООД се съдържа информация относно 

остойностяването на дейности и разходи, които следва да се извършат във връзка с изпълнението 
на СМР. Извърши се проверка дали предложеното КСС от участника отговаря на изискванията 
на възложителя, дали няма липсващи позиции и непокрити/ неостойностени такива. В резултат 
на анализа комисията констатира: 

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

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

3.3. 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” 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 следва да бъде 
отстранен от участие в класирането. 

 
Въз основа на извършения задълбочен анализ на ценовите предложения и направените 

констатации, че представените ценови оферти на участниците: „Парсек Груп” ЕООД и 
„Коломан инвест” ЕООД отговарят на изискванията на възложителя, комисията извърши 
следното класиране по критерий „най-ниска цена”:  

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. 
 
На основание чл. 106, ал. 1 във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП комисията следва да изготви 

доклад, в който да отрази резултатите от работата си и да го предостави на възложителя за 
утвърждаване. 

 
Комисията следва да предложи на възложителя, след утвърждаване на доклада по чл.103, 

ал.3 от ЗОП, да сключи договор с определения  изпълнител -  класиран на първо място въз основа 
на критерия „най-ниска цена”.  
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Всички решения на комисията бяха взети единодушно, без изразяване на особено мнение. 

 
 
Комисията проведе своето заседание на 17.12.2018 г. и на 18.12.2018 г. и изготви и подписа 

настоящия протокол в един екземпляр на 18.12.2018 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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