
Директор на ГП щжа", гр.Пловдив 

УТВЪРЖДАВА 

Веселка Бакиш 

Дата: ALdLMflr-

ПРОТОКОЛ №1 

Днес, 04.11.2014 год., в 13:30 часа в гр. Пловдив, в кабинета по история стая в 

ПУ Стефан Караджа" - гр.Пловдив, етаж 2, се събра комисия, назначена със Заповед № 

95-095/23.10.2014 г. на Директора на ПУ „Стефан Караджа" - гр.Пловдив. в състав: 

Председател: Инж.Константин Георгинов - инженер в район «Южен» - Община 

Пловдив; 

1. Тодор Анчев - главен юрисконсулт дирекция ..Обществени поръчки" -

Община Пловдив; 

2. Марина Илиева - старши учител в ПУ „Стефан Караджа" - гр.Пловдив; 

3. Камен Калчев - учител в професионални паралелки в ПУ „Стефан Караджа" -

гр.Пловдив; 

4. Лалка Гичева - учител в професионални паралелки в ПУ „Стефан Караджа" -

гр.Пловдив. 

На комисията е възложено да получи, разгледа, оцени и класира постъпилите 

оферти за процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

предмет "Избор на изпълнител за извършване на СМР но две обособени позини: 

Позиция № 1 - Извършване на ремонт на отоплителната инсталация в ПУ «Стефан 

Караджа» - гр. Пловдив и Позиция № 2 - Извършване на ремонт на учебни 

работилници в ПУ «Стефан Караджа» - гр. Пловдив". 

Заседанието се проведе по следния ред: 

Членове: 
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1. Получаване и отваряне на постъпилите оферти съобразно входящите номера на 

постъпване на офертите. 

2. Обявяване на ценовите предложения на участниците. 

3. Разглеждане на представените документи и съпоставянето им с предварително 

обявените от Възложителя условия и законови изисквания. 
% 

4. Оценка на предложенията в съответствие с критериите, обявени от 

Възложителя и нормативните изисквания на ЗОП и класиране на участниците. 

I. След като получиха регистъра за вписване на постъпилите оферти за участие в 

процедура по реда на Глава VIII ,.а" от ЗОП с предмет "Избор на изпълнител за 

извършване на СМР но две обособени иозици: Позиция № 1 - Извършване на 

ремонт на отоплителната инсталация в ПУ «Стефан Караджа» - гр. Пловдив и 

Позиция № 2 - Извършване на ремонт на учебни работилници в ПУ «Стефан 

Караджа» - гр. Пловдив", комисията констатира, че в определения краен срок за 

подаване на офертите, до 16:30 часа на 03.11.2014г., са постъпили единадесет оферти, а 

именно: 

1. Оферта с вх.№ 1/03.11.2014г„ в 9,30 часа от „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, 

гр.Бургас, ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 5; 

2. Оферта с вх.№ 2/03.11.2014г„ в 09:32 часа от „СЕДСТРОЙ" ЕООД, 

гр.Самоков, кв."Възраждане", бл.1, вх.Б, ет.4. ап.12; 

3. Оферта с вх.№ 3/02.11,2014г. в 10,00 часа от „Главно управление 

строителство и възстановяване" ЕАД, гр.София, ул."Лъчезар Станчев" № 13, ет.7. 

4. Оферта с вх.№ 4/03.11.2014г. в 11,00 часа от „АТ Инженеринг 2000" 

ООД, гр.София, ул."Позитано" № 37, ет.5. 

5. Оферта свх.№ 5/03.11.2014г. в 12,05 часа от „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" 

ООД, гр.Пловдив, ул."Борис Сарафов" № 20. 

6. Оферта с вх.№ 6/03.11.2014г. в 12,15 часа от „ИВКОМ КОМЕРС" 

ЕООД. гр.София, ул."Макгахан", бл.71, вх."А", ет.1, ап.1. 

7. Оферта с вх.№ 7/03.11.2014г. в 13,00 часа от „Стантех Корпорейшън" 

ЕООД, гр.Пловдив, „Босилек" № 20. 

8. Оферта с вх.№ 8/03.11.2014г. в 14,10 часа от „БИБОВ И КО" ООД, 

гр.Пловдив, бул."Цар Борис III Обединител" № 137. 

9. Оферта с вх.№ 9/03.11.2014г. в 14,15 часа от „СИГРОТЕХ" ЕООД, 

гр.Пловдив, ул."Васил Левски" № 121 А; 
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10. Оферта с вх.№ 10/03.11.2014г. в 14,40 часа от „ЕВА 73" ЕООД, 

гр.Първомай, ул."Княз Борис I" № 33, бл.6, ет.4. 

11. Оферта с вх.№ 11/03.11,2014г. в 15,00 часа от „АВРАМОВ -1" ЕООД, 

гр.Пловдив, ул."Доктор Владо'" № 26. 

12. Оферта с вх.№ 12/03.11.2014г. в 15,05 часа от „ПЛОВДИВСТРОЙ-

РЕСУРС" АД, гр.Пловдив, ул."Дунав" № 75. 

13. Оферта с вх.№ 13/03.11.2014г. в 15,20 часа от „НИРАМ" ЕООД, 

гр.Пловдив, ул."Брезовска" № 49. 

14. Оферта с вх.№ 14/03.11.2014г. в 16,05 часа от „А.П.П. Инженеринг" 

ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Х.Д.Асенов" № 2, вх.0, ет.1, ап.1. 

15. Оферта с вх.№ 15/03.11,2014г. в 16,10 часа от „БУЛСТРОЙ И КО" ООД, 

гр.Пловдив, ул."Марин Дринов" № 25. 

Всяки член на комисията попълни и подписа декларации по смисъла на чл.101г, 

ал. 2 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП. 

Освен членовете на комисията, на основание чл. 101г, ал.З, изр.1 от ЗОП, на 

заседанието се явиха и бяха допуснати да присъства г-н Георги Станчев Станчев -

управител на „Стантех Корпорейшън" ЕООД и г-н Станчо Георгиев Станчев -

представител на „АТ Инженеринг 2000" ООД. 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците, по реда на 

тяхното постъпване. 

1. Отвори се офертата на „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, гр.Бургас. Офертата е 

представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е 

декларирал, че участва за обособена позиция № 1 ог поръчката. 

Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 1 от 

участника „ФАКТОРИНГ 9000" ООД е в размер на 57 298,50 лв. (петдесет и седем хиляди 

двеста деветдесет и осем лева и петдесет стотинки) без вкл. ДДС или 68 758,20 лв. 

(шестдесет и осем хиляди седемстотин петдесет и осем лева и двадесет стотинки) с 

вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „ФАКТОРИНГ 9000" ООД срок за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 1 е 35 (тридесет и пет) календарни дни. 
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Предложеният от участника ..ФАКТОРИНГ 9000" ООД гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 1 е 1 975 (хиляда деветстотин седемдесет и 

пет) календарни дни. 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническото предложение и ценовата 

оферта на участника „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, но същите отказаха. 

След разглеждане на офертата на участникът „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, 

гр.Бургас комисията приема, че са налице всички изискуеми от Възложителя 

документи. Представеното предложение отговаря на законовите изисквания на глава 

VIII „а" от ЗОП и обявените от Възложителя условия. 

2. Отвори се офертата на „СЕДСТРОЙ" ЕООД, гр.Самоков. Офертата е 

представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е 

декларирал, че участва за обособена позиция № 2 от поръчката. 

Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 2 от 

участника „СЕДСТРОЙ" ЕООД, гр.Самоков е в размер на 57 180,96 лв. (петдесет и седем 

хиляди сто и осемдесет лева и деветдесет и шест стотинки) без вкл. ДДС или 68 617,15 

лв. (шестдесет и осем хиляди шестстотин и седемнадесет лева и петнадесет стотинки) 

с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „СЕДСТРОЙ" ЕООД, гр.Самоков срок за изпълнение 

на поръчката по обособена позиция № 2 е 27 (двадесет и седем) календарни дни. 

Предложеният от участника „СЕДСТРОЙ" ЕООД, гр.Самоков гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 2 е 3 650 (три хиляди шестстотин и петдесет) 

календарни дни. 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническото предложение и ценовата 

оферта на участника „СЕДСТРОЙ" ЕООД, гр.Самоков, но същите отказаха. 

След разглеждане на офертата на участникът „СЕДСТРОЙ" ЕООД, 

гр.Самоков комисията приема, че са налице всички изискуеми от Възложителя 

документи. Представеното предложение отговаря на законовите изисквания на глава 

VIII „а" от ЗОП и обявените от Възложителя условия. 

3. Отвори се офертата на „Главно управление строителство и възстановяване" 

ЕАД, гр.София. Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена 
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цялост. Участникът е декларирал, че участва за обособена позиция № 1 и за обособена 

позиция № 2 от поръчката. 

3.1. Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 1 от 

участника „Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД е в размер на 

63 792,10, лв. (шестдесет и три хиляди седемстотин деветдесет и два лева и десет 

стотинки) без вкл. ДДС или 76 550,52 лв. (седемдесет и шест хиляди петстотин и 

петдесет лева и петдесет и две стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „Главно управление строителство и възстановяване" 

ЕАД срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 е 30 (тридесет) 

календарни дни. 

Предложеният от участника „Главно управление строителство и възстановяване" 

ЕАД гаранционен срок за извършените СМР по обособена позиция № 1 е 4 380 (четири 

хиляди триста и осемдесет) календарни дни. 

3.2. Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 2 от 

участника „Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД е в размер на 

58 455,98 лв. (петдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и пет лева и деветдесет и 

осем стотинки) без вкл. ДДС или 70 147,18 лв. (седемдесет хиляди сто четиридесет и 

седем лева и осемнадесет стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „Главно управление строителство и възстановяване" 

ЕАД срок за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 е 26 (двадесет и шест) 

календарни дни. 

Предложеният от участника „Главно управление строителство и възстановяване" 

ЕАД гаранционен срок за извършените СМР по обособена позиция № 2 е 4 380 (четири 

хиляди триста и осемдесет) календарни дни. 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите предложения И ценовите 

оферти на участника „Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД, но 

същите отказаха. 

Комисията, след като разгледа офертата на ..Главно управление строителство и 

възстановяване" ЕАД, констатира, че декларацията по чл.47, ал.9 ОТ ЗОП (Образец № 3 ОТ 

документацията) е подписана от лицата представляващи дружеството, но лицата подписали 

декларацията не са декларирали дали не са осъждани с влязла в сила присъда или са 

реабилитирани за посочените в декларацията престъпления. Възложителят изрично с 

отбелязал в декларацията, че „излишното се премахва или зачертава". 



По този начин комисията не може да направи извод, дали участника „Главно 

управление строителство и възстановяване" ЕАД отговаря на условието на чл.47, ал.1, 

т. 1 от ЗОП. 

Съгласно чл.47, ал.1, т.1, б."а"-„д" от ЗОП „възложителят отстранява от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е осъден е влязла в сила 
* 

присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

С оглед на така констатираното, и предвид това, че разпоредбата на чл.47, ал.1, 

т.1 от ЗОП е императивна, комисията на основание чл.69, ал.1, т.З ог ЗОП, 

единодушно предлага на Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в 

процедурата участникът „Главно управление строителство и възстановяване" ЕАД. 

4. Отвори се офертата на „АТ Инженеринг 2000" ООД, гр.София. Офертата е 

представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е декларирал, 

че участва за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2 от поръчката. 

Комисията констатира, че участникът „АТ Инженеринг 2000" ООД, гр.София, в 

ценовото си предложение е записал обща цена за изпълнение и на двете обособени позиции 

в размер на 105 757,15 лв. (сто и пет хиляди седемстотин петдесет и седем лева и 

петнадесет стотинки) без вкл. ДДС или 126 908,58 лв. (сто двадесет и шест хиляди 

деветстотин и осем лева и петдесет и осем стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „АТ Инженеринг 2000" ООД, гр.София срок за 

изпълнение на поръчката и по двете обособени позиции е 30 (тридесет) календарни ДНИ. 

Предложеният от участника „АТ Инженеринг 2000" ООД, гр.София гаранционен 

срок за извършените СМР и по двете обособени позиции е 2 190 (две хиляди сто и 

деветдесет) календарни дни. 

6 



Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани г-н Георги Станчев Станчев 

- управител на „Стантех Корпорейшън" ЕООД да подпише техническото предложение и 

ценовата оферта на участника „АТ Инженеринг 2000" ООД, гр.София, но същият отказа. 

Комисията, след като разгледа офертата на „АТ Инженеринг 2000" ООД, гр.София, 

единодушно реши, че ценовата оферта на участника не е коректно изготвена, тъй като е 

предложена обща цена за изпълнението на СМР за двете обособени позиции, а не са 

предложени две ценови оферти, за всяка от обособените позиции. 

С оглед на така констатираното, комисията на основание чл.69, ал.1, т.З от 

ЗОП, единодушно предлага на Възложителят да отстрани от по-нататъшно участие в 

процедурата участникът „АТ Инженеринг 2000" ООД, гр.София. 

5. Отвори се офертата на „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.Пловдив. 

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът 

е декларирал, че участва за обособена позиция № 2 от поръчката. 

Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 2 от 

участника „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.Пловдив е в размер на 58 505,46 лв. 

(петдесет и осем хиляди петстотин и пет лева и четиридесет и шест стотинки) без вкл. 

ДДС или 70 206,55 лв. (седемдесет хиляди двеста и шест лева и петдесет и пет 

стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД срок за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 1 е 23 (двадесет и три) календарни дни. 

Предложеният от участника „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 1 е 3 650 (три хиляди шестотин и петдесет ) 

календарни дни. 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите 

оферти на участника „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД. но същите отказаха. 

След разглеждане на офертата на участникът „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" 

ООД, гр.Пловдив, комисията приема, чс са налице всички изискуеми от Възложители 

документи. Представеното предложение отговаря на законовите изисквания на глава 

VIII „а" от ЗОП и обявените от Възложителя условия. 
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6. Отвори се офертата на „ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД, гр.София. Офертата е 

представена в запечатан непрозрачен плик е ненарушена цялост. Участникът е 

декларирал, че участва за обособена позиция № 1 от поръчката. 

Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 1 от' 

участника ..ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД е в размер на 62 783,00 лв. (шестдесет и две хиляди 

седемстотин осемдесет и три лева) без вкл. ДДС или 75 339,60 лв. (седемдесет и пет 

хиляди триста тридесет и девет лева и шестдесет стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД срок за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 1 е 36 (тридесет и шест) календарни дни. 

Предложеният от участника ..ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 1 е 1 850 (хиляда осемстотин и петдесет) 

календарни дни. 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите 

оферти на участника „ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД. но същите отказаха. 

След разглеждане на офертата на участникът „ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД , 

гр.София, комисията приема, че са налице всички изискуеми от Възложителя 

документи. Представеното предложение отговаря на законовите изисквания на глава 

VIII „а" от ЗОП и обявените от Възложителя условия. 

7. Отвори се офертата на „Стантех Корпорейшън" ЕООД. гр.Пловдив. Офертата е 

представена в запечатан непрозрачен плик е ненарушена цялост. Участникът е декларирал, 

че участва за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2 от поръчката. 

Комисията констатира, че участникът „Стантех Корпорейшън" ЕООД. гр.Пловдив, 

не е изготвил ценовото си предложение, съгласно представеният от Възложителя образец. 

Нещо повече, гака представената ..предлагана цена" не е подписана, т.е. липсва валидно 

волеизявление от страна на участника „Стантех Корпорейшън" ЕООД и на практика няма 

правно оформен документ „ценово предложение" в офертата на участника. 

Комисията, единодушно реши. че участникът „Стантех Корпорейшън" ЕООД, 

гр.Пловдив не е представил документ ..ценовата оферта" и не следва да СС разглеждат 

останалите представени документи в офертата. 

С оглед на така констатирано!», комисията IIU основание чл.69. ал.1, т.З от 

ЗОП, единодушно предлага на Възложителят да отстрани ОТ по-нататъшно участие в 

процедурата участникът „Стантех Корпорейшън" ЕООД, гр.Пловдив. 
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8. Отвори се офертата на „БИБОВ И КО" ООД, гр.Пловдив. Офертата е 

представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е 

декларирал, че участва за обособена позиция № 1 от поръчката. 

Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 1 от . 

участника „БИБОВ И КО" ООД е в размер на 47 935,30 лв. (четиридесет и седем хиляди 

деветстотин тридесет и иег лева и тридесет стотинки) без вкл. ДДС или 57 522,36 лв. 

(петдесет и седем хиляди петстотин двадесет и два лева и тридесет и шест стотинки) с 

вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „БИБОВ И КО" ООД срок за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 1 е 30 (тридесет) календарни дни. 

Предложеният от участника „БИБОВ И КО" ООД гаранционен срок за извършените 

СМР по обособена позиция № 1 е 3 650 (три хиляди шестстотин и петдесет) календарни 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите 

оферти на участника „БИБОВ И КО" ООД, но същите отказаха. 

След разглеждане на офертата на участникът „БИБОВ И КО" ООД, 

гр.Пловдив, комисията приема, че са налице всички изискуеми от Възложителя 

документи. Представеното предложение отговаря на законовите изисквания на глава 

VIII „а" от ЗОП и обявените от Възложителя условия. 

9. Отвори се офертата на „СИГРОТЕХ" ЕООД. гр.Пловдив. Офертата е 

представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е декларирал, 

че участва за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2 от поръчката. 

9.1. Предложената обща цена за изпълнеиие на СМР за обособената позиция № 1 от 

участника „СИГРОТЕХ" ЕООД е в размер на 59 350,19 лв. (петдесет и девет хиляди 

триста и петдесет лева и деветнадесет стотинки) без вкл. ДДС или 71 220,22 лв. 

(седемдесет и една хиляди двеста и двадесет лева и двадесет и две стотинки) с вкл. 

ДДС. 

Предложеният ог участника „СИГРОТЕХ" ЕООД срок за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 1 е 30 (тридесет) календарни дни. 

Предложеният от участника „СИГРОТЕХ" ЕООД гаранционен срок за извършените 

СМР по обособена позиция № 1 е 3 600 (три хиляди и шеетотин) календарни дни. 

9 



9.2. Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 2 от 

участника ..СИГРОТЕХ" ЕООД е в размер на 59 458,32 лв. (петдесет и девет хиляди 

четиристотин петдесет и осем лева и тридесет и две стотинки) без вкл. ДДС или 

71 349,98 лв. (седемдесет и една хиляди триста четиридесет и девет лева и деветдесет и 

осем стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника ..СИГРОТЕХ" ЕООД срок за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 2 е 30 (тридесет) календарни дни. 

Предложеният от участника „СИГРОТЕХ" ЕООД гаранционен срок за извършените 

СМР по обособена позиция № 2 е 3 600 (три хиляди и шестотин) календарни дни. 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите 

оферти на участника „СИГРОТЕХ" ЕООД, но същите отказаха. 

Комисията, след като разгледа офертата на „СИГРОТЕХ" ЕООД, констатира, че 

декларацията по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 3 от документацията) е подписана от 

лицето представляващо дружеството, но лицето подписало декларацията не е декларирало 

дали не е осъждано с влязла в сила присъда или е реабилитирано за посочените в 

декларацията престъпления. Възложителят изрично е отбелязал в декларацията, че 

„излишното се премахва или зачертава". 

По този начин комисията не може да направи извод, дали участника „СИГРОТЕХ" 

ЕООД отговаря на условието на чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Съгласно чл.47, ал.1, т.1, б."а"-„д" от ЗОП „възложителят отстранява от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е осъден с влязла в сила 

присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари. по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а ОТ Наказателния 

кодекс; 

г) престъпление против собствсността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството ПО чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

С оглед на така констатираното, и предвид това, чс разпоредбата на чл.47, ал.1. 

т.1 от ЗОП е императивна, комисията на основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП, 

единодушно предлага на Възложителят да отстрани ог но - нататъшно участие в 

процедурата участникът „СИГРОТЕХ" ЕООД - гр.Пловдив. 
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10. Отвори се офертата на „ЕВА 73" ООД, гр.Първомай. Офертата е 

представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е 

декларирал, че участва за обособена позиция № 2 от поръчката. 

Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 2 от 

участника „ЕВА 73" ООД. гр.Първомай е в размер на 62 133,51 лв. (шестдесет и две 

хиляди сто тридесет и три лева и петдесет и една стотинки) без вкл. ДДС или 74 560,21 

лв. (седемдесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева и двадесет и една 

стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „ЕВА 73" ООД, гр.Първомай срок за изпълнение на 

поръчката ПО обособена позиция № 2 е 30 (тридесет) календарни дни. 

Предложеният ОТ участника „ЕВА 73" ООД, гр.Първомай гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 2 е 3 650 (три хиляди шестстотин и петдссст) 

календарни дни 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите 

оферти на участника„ЕВА 73" ООД. гр.Първомай . но същите отказаха. 

След разглеждане на офертата на участникът „ЕВА 73" ООД. гр.Пьрвомай, 

комисията приема, ме са налице всички изискуеми от Възложителя ДОКУМСИТН. 

Представеното предложение отговаря на законовите изисквания 1IU глава VIII «а77 ОТ 

ЗОП н обявените от Възложителя условия. 

11. Отвори се офертата на „АВРАМОВ - 1" ООД, гр.Пловдив. Офертата е 

представсиа в запечатан непрозрачен плик е ненарушена цялост. Участникът 0 

декларирал, че участва за обособена позиция № 2 от поръчката. 

Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 2 от 

участника „Аврамов-1" ООД, гр.Пловдив е в размер на 59 938,61 лв. (петдесет и девет 

хиляди деветстотин тридесет и оеем лева и шестдесет и една стотинки) без вкл. ДДС 

или 71 926,33 лв. (седемдесет и една хиляди деветстотин двадесет и шест лева и 

тридесет и три стотинки) е вкл. ДДС. 

Предложеният от участника ..Аврамов-1" ООД, гр.Пловдив срок за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 2 с 16 (шестнадесет) календарни дни. 
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Предложеният от участника ..Аврамов-1" ООД, гр.Пловдив гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 2 е 6 935 (шест хиляди деветстотин тридесет 

и пет) календарни дни. 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите 

оферти на участника ..Аврамов- 1" ООД, гр.Пловдив, но същите отказаха. 

След разглеждане на офертата на участникът „Аврамов-!" ООД, гр.Пловдив, 

комисията приема, че са налице всички изискуеми от Възложителя документи. 

Представеното предложение отговаря на законовите изисквания на глава VIII „а" от 

ЗОП и обявените от Възложителя условия. 

12. Отвори се офертата на „ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД. гр.Пловдив 

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е 

декларирал, че участва за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2 от 

поръчката. 

12.1. Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 1 

от участника „ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД е в размер на 49 409,62 лв. (четиридесет и 

девет хиляди четиристотин и девет лева и шестдесет и две стотинки) без вкл. ДДС или 

59 291,54 лв. (петдесет и девет хиляди двеста деветдесет и един лева и петдесет и 

четири стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД срок за изпълнение 

на поръчката по обособена позиция № 1 е 35 (тридесет и пет) календарни днн. 

Предложеният от участника „ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД гаранционен срок ча 

извършените СМР по обособена позиция № 1 е 2 520 (две хиляди петстотин и двадссет) 

календарни дни. 

12.2. Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 2 

от участника „ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД е в размер на 64 622,69 лв. (шестдесет и 

четири хиляди шестстотин двадесет и два лева и шестдесет и девет стотинки) без ВКЛ. 

ДДС или 77 574,23 лв. (седемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и четири лева 

и двадесет и трн стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД срок за изпълнение 

на поръчката по обособена позиция № 2 е 30 (тридесет) календарни дни. 

12 



Предложеният от участника ..ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 2 е 2 200 (две хиляди и двеста) календарни 

ДНИ. 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите . 

представители на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите оферти 

на участника „ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД , но същите отказаха. 

След разглеждане на офертата на участникът „ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" 

АД, гр.Пловдив, комисията приема, че са налице всички изискуеми от Възложителя 

документи. Представеното предложение отговаря на законовите изисквания на глава 

VIII „а" от ЗОП и обявените от Възложителя условия. 

13. Отвори се офертата на „НИРАМ" ЕООД, гр.Пловдив. Офертата е 

представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е 

декларирал, че участва за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2 от 

поръчката. 

13.1. Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 1 

от участника „НИРАМ" ЕООД е в размер на 59 286,90 лв. (петдесет и девет хиляди 

двеста осемдесет и шест лева и деветдесет стотинки) без вкл. ДДС или 71 144,28 лв. 

(седемдесет и една хиляди сто четиридесет и четири лева и двадесет и осем стотинки) 

е вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „НИРАМ" ЕООД срок за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 1 е 22 (двадесет и два) календарни дни. 

Предложеният от участника „НИРАМ" ЕООД гаранционен срок за извършените 

СМР по обособена позиция № 1 е 3 650 (три хиляди шестотин и петдесет) календарни 

13.2. Предложената обща цена за изпълнение на СМР 3U обособената ПОЗИЦИЯ № 2 

от участника е в размер на 58 608,95 лв. (петдесет и осем хиляди шестстотин и осем лева 

и деветдесет и пет стотинки) без вкл. ДДС или 70 330,74 лв. (седемдесет хиляди триста 

и тридесет лева и седемдесет и четири стотинки) с вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „НИРАМ" ЕООД срок за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция № 2 е 22 (двадесет и два) календарни дни. 

Предложеният от участника „НИРАМ" ЕООД гаранционен срок за извършените 

СМР по обособена позиция 2 е 3 650 (три ХИЛЯДИ шестотин и пстдесет) календарни 
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Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите оферти 

на участника „НИРАМ" ЕООД. но същите отказаха. 

Комисията, след като разгледа офертата на „НИРАМ" ЕООД, констатира, че . 

декларацията по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 3 от документацията) е подписана от * 
лицето представляващо дружеството, но лицето подписало декларацията не е декларирало 

дали не е осъждано с влязла в сила присъда или е реабилитирано за посочените в 

декларацията престъпления. Възложителят изрично е отбелязал в декларацията, че 

„излишното се премахва или зачертава". 

По този начин комисията не може да направи извод, дали участника „НИРАМ" 

ЕООД отговаря на условието на чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Съгласно чл.47, ал.1, т.1, б."а"-„д" от ЗОП „възложителят отстранява от участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е осъден с влязла в сила 

присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

С оглед на така констатираното, и предвид това, че разпоредбата на чл.47, ал.1, 

т.1 от ЗОП е императивна, комисията на основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП, 

единодушно предлага на Възложителят да отстрани от по - нататъшно участие в 

процедурата участникът „НИРАМ" ЕООД - гр.Пловдив. 

14. Отвори се офертата на „А.П.П. Инженеринг" ЕООД, гр.Стара Загора 

Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. Участникът е 

декларирал, че участва за обособена позиция № 1 и за обособспа позиция № 2 от поръчката. 

14.1. Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 1 

от участника „А.П.П. Инженеринг" ЕООД е в размер па 51 563,54 лв. (петдесет и една 

хиляди петстотин шестдесет и три лева и петдесет и четири стотинки) без вкл. ДДС 

или 61 876,25 лв. (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и 

двадесет и пет стотинки) е вкл. ДДС. 
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Предложеният от участника ..A.I 1.11. Инженеринг " ЕООД срок-за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 1 е 25 (двадесет и пет) календарни дни. 

Предложеният от участника ..А.П.П. Инженеринг" ЕООД гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 1 е 3 650 (три хиляди шестстотин н петдесет) 

календарни дни. 

14.2. Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 2 

от участника ..А.П.П. Инженеринг" ЕООД е в размер на 56 X24,22 лв. (петдесет н шест 

хиляди осемстотин двадесез и четири лева и двадесет н две стотинки) без вкл. ДДС 

и.иг 68 189,06 лв. (шестдесет и осем хиляди сто осемдесет н девет лева и nicci 

стотинки) е вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „А.П.П. Инженеринг" ЕООД срок за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 2 с 25 (двадесет и пет) календарни дни. 

Предложеният от участника „А.П.П. Инженеринг" ЕООД гаранционен срок за 

извършени re СМР по обособена позиция № 2 е 3 650 (i ри хиляди uiecrcioi нн и нетдесез ) 

календарни дни. 

Съгласно чл.101г. ал.З. изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представтели на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите оферти 

на учас тника „А.11.11. Инженеринг" ЕООД . по същите отказаха. 

След раялеждапс на офертата на участникът „А.П.П. Инженеринг" КООД, 

ip.Ciapa taiopa. комисия i а приема, че са налице всички ишскусми oi Вьиожители 

ижхмгти. Предсзакеною предложение огюваря па гаконовте изисквания на глава 

V III „а" oi ЗОП и обявените oi Възложителя условия. 

15. Отвори се офертата па „БУЛСТРОЙ И КО" ООД. гр.Пловдив. Офертата е 

представена в запечатай непрозрачен плик е ненарушена цялост. Участник™ е декларирал, 

че \ час I ва за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2 от поръчката, 

15.1. Предложената обща цена за изпълнение па СМР за обособената позиция № 1 

oi участника „БУЛСТРОЙ И КО" ООД е в размер на 58 241,10 лв. (пегдесез и осем 

хиляди двссга четиридесет и един лева и шестнадесет стотинки) без вкл. ДДС или 

69 889,39 лв. (шсстдесст и девет хиляди осемстотин осемдесет п девет лева и гридесез 

п девет стотинки) е вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „БУЛСТРОЙ И КО" ООД срок за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 1 е 20 (двадесет) календарни дни. 



Предложеният от участника ..БУЛСТРОЙ И КО" ООД гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 1 е 5 250 (пет хиляди двеста и петдесет) 

календарни дни. 

15.2. Предложената обща цена за изпълнение на СМР за обособената позиция № 2 

от участника „БУЛСТРОЙ И КО" ООД е в размер на 61 399,72 лв. (шестдесет и една 

хиляди триста деветдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки) без вкл. ДДС или 

73 679,66 лв. (седемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и девет лева и шестдесет 

и шест стотинки) е вкл. ДДС. 

Предложеният от участника „БУЛСТРОЙ И КО" ООД срок за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 2 е 20 (двадесет) календарни дни. 

Предложеният от участника „БУЛСТРОЙ И КО" ООД гаранционен срок за 

извършените СМР по обособена позиция № 2 е 5 250 (пет хиляди двеста и петдесет) 

календарни дни. 

Съгласно чл.101г, ал.З, изр.2 от ЗОП комисията покани присъстващите 

представители на участниците да подпишат техническите предложения и ценовите оферти 

на участника ..БУЛСТРОЙ И КО" ООД, но същите отказаха. 

След разглеждане на офертата на участникът „БУЛСТРОЙ И КО" ООД, 

гр.Пловдив, комисията приема, че са налице всички изискуеми от Възложителя 

документи. Представеното предложение отговаря на законовите изисквания на глава 

VIII „а" от ЗОП н обявените от Възложителя условия. 

III. Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти. 

Поставеният от Възложителя критерий за оценка на офертите е „ПКОНОМИЧССКН 

най-изгодната оферта". 

Начинът за определяне на критериите и тежестта им в комплексната оценка е както 

следва: 

Показател 1 - Срок за извършване на строително-ремонтните работи - 10 точки. 

Показател 2 - Гаранционен срок на извършените строително-ремонтни работи - 30 
точки. 

Показател 3 - Обща цена за изпълнение на строително-ремонтните работи - 60 точки, 

След като комисията приложи утвърдената от възложителя методика за оценяване на 

офертите, единодушно се реши: 
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Класира участниците по следния начин: 

По обособена позиция № 1 - „Извършване на ремонт на отоплителната 

инсталация в ПУ «Стефан Караджа» - гр. Пловдив": 

1. „БУЛСТРОЙ И КО" ООД, гр.Пловдив, ул."Марин Дринов" № 25, ЕИК 

200625363. е общ брой точки - 89,38 точки. 

2. „БИБОВ И КО" ООД. гр.Пловдив. бул."Цар Борис III Обединител" № 137, 

ЕИК 115083405, с общ брой точки - 87,53 точки. 

3. „А.П.П. Инженеринг" ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Х.Д.Асенов" № 2. вх.О, 

ет. 1, an. 1, ЕИК 123644560, с общ брой точки - 84,64 точки. 

4. „ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД, гр.Пловдив, ул."Дунав" № 75, ЕИК 

115010535, е общ брой точки - 78,32 точки. 

5. „ФАКТОРИНГ 9000" ООД, гр.Бургас, ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 5, 

ЕИК 147053854. с обш брой точки - 67,20 точки. 

6. „ИВКОМ КОМЕРС" ЕООД, гр.София, ул."Макгахан", бл.71. вх."А", ет.1, 

ап.1, ЕИК 1 15158548, с общ брой точки - 61,94 точки. 

По обособена позиция № 2 - „Извършване на ремонт на учебни работилници 

в ПУ «Стефан Караджа» - гр. Пловдив": 

1. „АВРАМОВ -1" ЕООД, гр.Пловдив, ул."Доктор Владо" № 26, ЕИК 

160095705, е обш брой точки - 96,88 точки. 

2. „БУЛСТРОЙ И КО" ООД. гр.Пловдив. ул."Марин Дринов" № 25, ЕИК 

200625363, е общ брой точки - 86,24 точки. 

3. „А.П.П. Инженеринг" ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Х.Д.Асенов" № 2, вх.О, 

ет.1, ап.1, ЕИК 123644560, е общ брой точки - 82,19 точки. 

4. „СЕДСТРОЙ" ЕООД. гр.Самоков. кв."Възраждане", бл.1, вх.Б. ет.4, ап.12, 

ЕИК 175397150 , е общ брой точки - 81,35 точки. 

5. „АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.Пловдив, ул.'Ъорис Сарафов" № 20, 

ЕИК 115605958, е общ брой точки - 81,01 точки. 

6. „ЕВА 73" ЕООД, гр.Първомай. ул."Княз Борис I" № 33, бл.6, ет.4. ЕИК 

201672138. е общ брой точки - 75,99 точки. 

7. ПЛОВДИВСТРОЙ-РЕСУРС" АД. гр.Пловдив, ул."Дунав" № 75, ЕИК 

115010535. с общ брой точки - 67,59 точкн. 
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IV. С оглед гореизложеното комисията ЕДИНОДУШНО предлага на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да сключи договори с предмет: 

По обособена позиция № 1 - „Извършване на ремонт на отоплителната 

инсталация в ПУ «Стефан Караджа» - гр. Пловдив", с участника, класиран на 

първо място, а именно: „БУЛСТРОЙ И КО" ООД, гр.Пловдив, ул."Марин 

Дринов" № 25, ЕИК 200625363. 

По обособена позиция № 2 - „Извършване на ремонт на учебни работилници 

в ПУ «Стефан Караджа» - гр. Пловдив", е участника, класиран на първо място, а 

именно: „АВРАМОВ -1" ЕООД, гр.Пловдив, ул."Доктор Владо" № 26, ЕИК 

160095705. 

Комисията приключи своята работа на 13.11.2014 г. в 11,50 часа. 

/ Тодор Анчев / 
й 

3. 
/Марина Илиева/ 

/ Лалка Гичева / 
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