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  Р  Е  Ш  Е  Н   И  Е 

 
 изх. № 233 / 20.12.2018 г. 

 
 

На Директора на Агробиоинститут при ССА, в качеството му на възложител на 
обществена поръчка 

 
На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във връзка с чл.106, ал.5 от Закона за обществените 

поръчки  и резултати, отразени  в Доклад вх. № 281/19.12.2018 г., Протокол № 1 от 30.11.2018 
г.(за проведени заседания на комисията на 23.11.2018 г., 29.11.2018 г. и 30.11.2018 г.) , Протокол 
№ 2 от 11.12.2018 г. и Протокол № 3 от 18.12.2018 г.(за проведени  заседания на комисията на 
17.12.2018 г. и 18.12.2018 г.) на комисия, назначена със Заповед №17/23.11.2018 г. на Директора 
на Агробиоинститут 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, открита с Решение № 200/16.10.2018г. на Директора на 
Агробиоинститут, ID в електронната страница на АОП № 873266 от 18.10.2018 г. и Обявление 
изх. № 201/16.10.2018 г., ID в електронната страница на АОП № 873266 от 18.10.2018 г. и № на 
поръчката в АОП 01575-2018-0002 

 
О Б Я В Я В А М: 

 
I. Възприемам изцяло предложенията на комисията, назначена със Заповед №17/23.11.2018 

г. на Директора на Агробиоинститут за извършване на подбор на участниците и за разглеждане 
и оценка на получените оферти в открита процедура за избор на изпълнител за възлагане 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, основаващи се на констатациите, анализа и мотивите, изложени 
в Доклад вх. № 281/19.12.2018 г., Протокол № 1 от 30.11.2018 г.(за проведени заседания на 
комисията на 23.11.2018 г., 29.11.2018 г. и 30.11.2018 г.) , Протокол № 2 от 11.12.2018 г. и 
Протокол № 3 от 18.12.2018 г. (за проведени заседания на комисията на 17.12.2018 г. и 18.12.2018 
г.). 

II. Резултати от класирането на разгледаните и оценени оферти, както следва:  
1-во място - „Парсек Груп” ЕООД - обща цена за изпълнение на СМР: 299 837,98 лв. без 

ДДС. 
2-ро- място - „Коломан инвест” ЕООД - обща цена за изпълнение на СМР: 313 917,67 лв. 

без ДДС. 
III. Отстранени участници и мотиви за отстраняването. 

 1. „Данаила Билд” ЕООД 
  Констативна част: Участникът „Данаила Билд” ЕООД е отстранен от процедурата на 
основание чл.107, т.1 от ЗОП, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор относно 
изискването на възложителя за наличие на валиден Сертификат относно стандарти или системи 
за екологично управление.  

Мотиви за отстраняването: Комисията е предоставила възможност на участника, в 
изискуемия срок до 5 работни дни, да представи допълнителни данни за валиден Сертификат 
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относно стандарти или системи за екологично управление. Комисията констатира, че в пакета 
документи с вх. №2/07.12.2018 г, представени от участника съгласно изискването на Протокол 
№ 1 от 30.11.2018 г., 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, поради което същият е 
отстранен от участие в процедурата.  

2. „Пикси строй” ООД” 
 Констатации на комисията: Участникът „Пикси строй” ООД” е отстранен от участие в 

процедурата на етап класиране на ценовото предложение, на основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, 
поради констатирано несъответствие на ценовото предложение на участника с предварително 
обявените условия на поръчката. 

Мотиви за отстраняване: След отваряне на ценовото предложение на участника „Пикси 
строй” ООД и извършен анализ на представените КСС и анализни цени комисията констатира, 
че участникът е представил ценово предложение, което не отговаря на изискванията на 
възложителя, като установи: 

- 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 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 ценовото 
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 е отстранен от участие в класирането. 

 
На основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, настоящото 

решение може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му. 
Настоящото решение, протоколите от работата на комисията и докладът на комисията да 

се публикуват в профила на купувача към електронната преписка на поръчката. 
 В един и същи ден и в срока по чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати до 
участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача, на страницата на 
възложителя, на ел.адрес: https://abi.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-
%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/  

 
 
 
ДИРЕКТОР: .........................п............................ 

(ПРОФ. ДБН ИВАН АТАНАСОВ) 
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