
ПРОТОКОЛ
26 ноември 2019 година

от комисия за разглеждане и класиране на предложенията от кандидати 

за изпълнители на услуга с обект: “Строително-ремонтни дейности на 

помещения в сектор „Гранично’' и сектор „Неврози" на стационарен блок 

на „Център за психично здраве -  София“ ЕООД“

Комисията в състав:

Председател:

Мартин Петров Христов, с адрес: гр. София, ул. "Неофит Рилски” № 

5, длъжност: юрист, образование: право;

Членове:

1. Ваня Николова Вълчева, с адрес:гр.София, ул.”Белоток” №3, 

длъжност: гл.счетоводител, образование: виеше кономическо;

2. Соня Фьодорова Дикова, с адрес: гр. София, бул. „Европа“ бл.З, 

длъжност :Служител човешки ресурси, образование:средно;

се събра на 26.11.2019 година в 10.00 часа.

Процедурата е по гл. XXVI от ЗОП „Събиране на оферти с обява“. 

Комисията е назначена със заповед № 474/26.11.2019 година.

На комисията са представени с протокол следните оферти по реда на 

постъпването:

1. „МИК БИЛД Русе“ ЕООД с адрес: гр. Русе, ул. Слави Шкаров 4, 

тел.0878777304;

2. „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД с адрес гр. Шумен, ул. 

Христо Ботев № 15, тел.054870164;

3. „Ремонт П Строй“ ЕООД с адрес: гр. Самоков 2000, ул. Никола 

Корчев № 8, тел.089926392;
4. ЕТ „АС-СТРОЙ- Янко Славчев“ с адрес: гр. Самоков, ул.

Христо Максимов № 29, тел.0896840712;



5. „СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД с адрес: гр. Самоков, ул. Искър № 33, 

тел.0883235333
6. „ЮНИС“ ООД с адрес: гр.Перник, ул. Найчо Цанов № 26, 

тел.076602599.
Членовете на комисията подписаха декларации за изискванията 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

При отваряне на офертите не присъстват представители на 

кандидатите.

Комисията по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП отвори подадените 

оферти по реда на постъпването им и обяви ценовите предложения, както 

следва:

1. „МИК БИЛД Русе“ ЕООД предлага цена 109 844.83 лева с ДДС;

2. „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД предлага цена 56 597.39 

лева с ДДС;
3. „Ремонт П Строй“ ЕООД предлага цена 87 302.76 лева с ДДС;
4. ЕТ „АС-СТРОЙ- Янко Славчев“ предлага цена 75 793.23 лева с

ДДС;
5. „СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД предлага цена 76 961.93 лева с ДДС;
6. „ЮНИС“ ООД предлага цена 107 344.06 лева с ДДС;

Комисията приключи това заседание в 11:55 часа. Следващото 

заседание ще се проведе на 29.11.2019 година от 10:00 часа.



ПРОТОКОЛ
29 ноември 2019 година

от комисия за разглеждане и класиране на предложенията от кандидати 

за изпълнители на услуга е обект: “Строително-ремонтни дейности на 

помещения в сектор „Гранично” и сектор „Неврози” на стационарен блок 

на „Център за психично здраве -  София“ ЕООД“

Комисията в състав:

Председател:

Мартин Петров Христов, с адрес: гр. София, ул. ”Неофит Рилски” № 

5, длъжност: юрист, образование: право;

Членове:

1. Ваня Николова Вълчева, с адрес:гр.София, ул.”Белоток” №3, 

длъжност: гл.счетоводител, образование: виеше кономическо;

2. Соня Фьодорова Дикова, с адрес: гр. София, бул. „Европа“ бл.З, 

длъжност :Служител човешки ресурси, образование:средно;

се събра на 29.11.2019 година в 10.00 часа и продължи работа по 

разглеждане на офертите.

Процедурата е по гл. XXVI от ЗОП „Събиране на оферти с обява“. 

Комисията е назначена със заповед № 474/26.11.2019 година.

На комисията подложи на оценка по реда на чл. 72 от ЗОП ценовите 

предложения и установи, че има ценово предложения, което е по- 

благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите 

участници. Това е ценовото предложение на „ПРОЕКТСТРОЙ- 

СТАНКОВ“ ЕООД с адрес гр. Шумен, ул. Христо Ботев № 15, 

тел.054870164.
Комисията предлага на възложителя да направи искане по реда на чл. 

72, ал. 1 от ЗОП до „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД да представи 

подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената.



Комисията приключи това заседание в 11:55 часа. Следващото 

заседание ще се проведе на след изтичане на срока за получаване на 

писмената обосновка.

Комисия: %

/Соня Дикова/



ПРОТОКОЛ
12 декември 2019 година

от комисия за разглеждане и класиране на предложенията от кандидати 

за изпълнители на услуга с обект: “Строително-ремонтни дейности н$ 

помещения в сектор „Гранично’’ и сектор „Неврози” на стационарен блок 

на „Център за психично здраве -  София“ ЕООД“

Комисията в състав:

Председател:

Мартин Петров Христов, с адрес: гр. София, ул. ”Неофит Рилски” № 

5, длъжност: юрист, образование: право;

Членове:

1. Ваня Николова Вълчева, с адрес: гр.София, ул. ”Белоток” №3, 

длъжност: гл.счетоводител, образование: виеше кономическо;

2. Соня Фьодорова Дикова, с адрес: гр. София, бул. „Европа“ бл.З, 

длъжност :Служител човешки ресурси, образованиехредно;

се събра на 12.12.2019 година в 10.00 часа и продължи работа по 

разглеждане на офертите.

Процедурата е по гл. XXVI от ЗОП „Събиране на оферти с обява“. 

Комисията е назначена със заповед № 474/26.11.2019 година.

1. Комисията разгледа представената от „ПРОЕКТСТРОЙ- 

СТАНКОВ“ ЕООД писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената цена. Комисията не приема представената писмена 

обосновка, тъй като обосновката не съдържа конкретна информация за 

начина на образуване на крайната предлагана цена и защо се различава от 

предложените единични цени. Комисията предлага на възложителя да бъде 

отстранен на основание чл. 107, т. 3, предложение второ от ЗОП участника 

’ „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД не е обосновал по-благоприятната



цена спрямо средната на останалите участници и липсата на доказателства 

към обосновката.

2. Комисията установи, че техническите предложения в офертите на 

„ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ“ ЕООД, „Ремонт П Строй“ ЕООД, ЕТ „АС- 

СТРОЙ- Янко Славчев“, „СТРОЙ ДОМ 79“ ЕООД и „ЮНИС“ ООД не 

отговарят на условията на възложителя за представяне. В т. 4 „Технически 

спецификации за материалите’' от образеца Приложение № 1 „Техническо 

предложение за изпълнение на обществена поръчка“ участниците са 

представили таблица за съответствие с приложимите стандарти, на които 

отговарят предлаганите от него строителни продукти, като в колона 

„Предложение на участника” за всеки ред от таблицата, съдържащ описание 

на съответния стротелен продукт, участниците са попълнили стандарти, 

изискващи се от Възложителя, но са посочили и „или еквивалент”. От така 

попълнената таблица за съответствие на строителните продукти, комисията 

не може да направи заключение, че предлаганите от участниците 

строителни продукти отговарят на съответните стандарти или са 

еквивалентни на тях. В тази връзка не е представено конкретно предложение 

от страна на участника.

Съгласно изискванията в Техническите спецификации и образеца на 

Техническо предложение -  Приложение № 1, „ П редлож ен ията на 

участ ницит е в общ ест венат а поръчка т рябва да съот вет ст ват  или да 

са еквивалент ни на посоченит е от възлож ит еля в т ехническит е  

специф икации ст андарт и , работ ни характ ерист ики , ф ункционални  

изисквания , парам ет ри , серт иф икат и и др. Д оказванет о на 

еквивалент ност , вклю чит елно пълна съвм ест имост  е задълж ение на 

съот вет ния участник. ”
Съгласно чл. 101, т. 5 от ЗОП, всеки участник трябва да се придържа 

към изискванията на възложителя при изготвяне на своята оферта.

Комисията предлага на възложителя да бъдат отстранени на 

основание чл. 107, т. 5 от ЗОП участниците „ПРОЕКТСТРОЙ-СТАНКОВ"



,------------------------------------------------------------------------------------------ —

' ДОМ 79“ ЕООД и „ЮНИС“ ООД.

3. Комисията установи, че офертата на „МИК БИЛД Русе“ ЕООД 

отговаря на условията на възложителя и е единствената, допусната до 

оценяване. Комисията предлага на възложителя да обяви „МИК БИЛД Р^се“ 

ЕООД за изпълнител.

Комисията приключи това заседание в 11:45 часа. Комисията на 

основание чл. 192, ал. 4 от ЗОП представя на възложителя протоколите от 

заседанията за утвърждаване

Комисия:

/Ваня Вълчева/

/С кова/


