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П Р Е П И С  

 

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ............/П/...................... 

         Наталия Миланова 

         Директор III ОУ„ П. Р. Славейков” 

                                                                 гр. Търговище 

         Дата:11.12.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес, 09.11.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 153/09.11.2020 г. на Директора на III 

Основно училище „П. Р. Славейков", за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста, във 

връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти с обява с 

обект на поръчката – строителство и предмет на изпълнение: „Ремонт на физкултурен салон към 

III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. Търговище”, с публикувана обява № 89 от 26.10.2020 г, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. счетоводител при III ОУ„ П. Р. Славейков”  

 

  ЧЛЕНОВЕ: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – – правоспособен юрист /външен експерт, на осн. чл. 

51, ал. 2 от ППЗОП 

                  2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – строителен инженер /външен експерт, на осн. чл. 51, 

ал. 2 от ППЗОП/ със задача: да разгледа, оцени и класира подадените оферти за 

определяне на изпълнител за горепосочената обществена поръчка, се събра на свое 

първо редовно заседание в 14:00 часа, в сградата на III ОУ„ П. Р. Славейков”  относно 

провеждане на горепосочената процедура. 

Комисията е в редовен състав. Председателят откри заседанието и изчете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията, която е публикувана в досието на процедурата в ЦАИС. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на чл.47, ал. 

1 от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и информация за датата и 

часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС са подадени оферти за участие в процедурата 

от следните кандидати, както следва: 

 

 

ДИНАМИК РЕСУРС ООД, 
гр. София 

05.11.2020г./16:23:17 

 
ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко 

Славчев” 

гр. Самоков 

06.11.2020г./13:56:36 

 
КРАФТ ТРЕЙД ООД, 

гр. София 
04.11.2020г./11:26:44 

 
НИК СТРОЙ 2000 ЕООД 

гр. Русе 

06.11.2020г./15:17:56 

 
„НСК София“ ЕООД, 

гр. София 
06.11.2020г./13:56:36 
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„Радита“ ООД, 

гр. Търговище 
05.11.2020г./11:53:21 

 

 

„САВ- РАЗГРАД“ ООД, 

гр. Разград 
06.11.2020г./08:44:57 

 
„СЕВСЕМ“ ЕООД, 

гр. Павликени 
30.10.2020г./13:06:22 

 

Комисията извърши проверка в Търговския регистър по ЕИК за кандидатите, установи 

актуалното им правно състояние и представляващите ги лица. 

След като се узнаха кандидатите, подали оферти, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които 

се публикуваха в досието на процедурата в ЦАИС. 

Комисията пристъпи към електронно отваряне на постъпилите оферти: 

1. ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София  

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка  

3. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд  

4. Линеен график 

5. Количествено стойностна сметка 

6. Ценово предложение 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), като 

е посочил в ЕЕДОП, че е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на 

строителите, за изпълнението на обекти — първа група, трета категория, а за участник 

чуждестранно лице  

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че има изпълнени договори за строителство през 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка 

- участника е обявил в ЕЕДОП, че има Технически ръководител на обекта: строителен 

инженер”, съгласно чл.16За от ЗУТ с професионален опит като технически ръководител по смисъла 

на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на 

участника ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София са редовни - не се установяват липси и 

несъответствия, и същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1  

1.1.Допуска участник ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София до участие в следващия етап 
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на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

2. ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев” гр. Самоков 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка  

3. Строителна програма 

4. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд  

4. Линеен график 

5. Количествено стойностна сметка 

6. Ценово предложение 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев” гр. Самоков документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), като 

е посочил в ЕЕДОП, че е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на 

строителите, за изпълнението на обекти — първа група, трета категория, а за участник 

чуждестранно лице  

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че има изпълнени договори за строителство през 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка 

- участника е обявил в ЕЕДОП, че има Технически ръководител на обекта: “строителен 

техник”, съгласно чл.16За от ЗУТ с професионален опит като технически ръководител по смисъла 

на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на 

участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев” гр. Самоков са редовни - не се установяват липси и 

несъответствия, и същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на 

критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2  

2.1.Допуска участник ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев” гр. Самоков до участие в 

следващия етап на процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

  

3. „КРАФТ ТРЕЙД“ ООД гр. София 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка  

3. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд  

4. Линеен график 

5. Количествено стойностна сметка 

6. Ценово предложение 
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Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

КРАФТ ТРЕЙД ООД гр. София документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), като 

е посочил в ЕЕДОП, че е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на 

строителите, за изпълнението на обекти — първа група, трета категория, а за участник 

чуждестранно лице  

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че има изпълнени договори за строителство през 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка 

- участника е обявил в ЕЕДОП, че има Технически ръководител на обекта: “строителен 

техник”, съгласно чл.16За от ЗУТ с професионален опит като технически ръководител по смисъла 

на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на участника 

КРАФТ ТРЕЙД ООД гр. София са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и същият 

отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №3  

3.1.Допуска участник „КРАФТ ТРЕЙД“ ООД гр. София до участие в следващия етап на 

процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

4. „НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД гр. Русе  

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка  

3. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд  

4. Линеен график 

5. Строителна програма 

6.  Количествено стойностна сметка 

7.  Ценово предложение 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

„НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД гр. Русе документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), като 

е посочил в ЕЕДОП, че е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на 
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строителите, за изпълнението на обекти — първа група, трета категория, а за участник 

чуждестранно лице  

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че има изпълнени договори за строителство през 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка 

- участника е обявил в ЕЕДОП, че има Технически ръководител на обекта: “строителен 

техник”, съгласно чл.16За от ЗУТ с професионален опит като технически ръководител по смисъла 

на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на участника 

„НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД гр. Русе са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и 

същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №4  

4.1.Допуска участник „НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД гр. Русе до участие в следващия етап на 

процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

5. „НСК София“ ЕООД гр. София 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка  

3. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд  

4. График 

5. Работна програма 

6. Референции 

7.  Количествено стойностна сметка 

8.  Ценово предложение 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

„НСК София“ ЕООД гр. София документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), като 

е посочил в ЕЕДОП, че е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на 

строителите, за изпълнението на обекти — първа група, трета категория, а за участник 

чуждестранно лице  

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че има изпълнени договори за строителство през 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка 

- участника е обявил в ЕЕДОП, че има Технически ръководител на обекта: “строителен 

техник”, съгласно чл.16За от ЗУТ с професионален опит като технически ръководител по смисъла 

на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ. 
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Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на участника 

„НСК София“ ЕООД гр. София са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и същият 

отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №5 

5.1.Допуска участник „НСК София“ ЕООД гр. София до участие в следващия етап на 

процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

6. „Радита“ ООД гр. Търговище 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка  

3. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд  

4. Линеен график 

5. Количествено стойностна сметка 

6.  Ценово предложение 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

„Радита“ ООД гр. Търговище документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), като 

е посочил в ЕЕДОП, че е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на 

строителите, за изпълнението на обекти — първа група, трета категория, а за участник 

чуждестранно лице  

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че има изпълнени договори за строителство през 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка 

- участника е обявил в ЕЕДОП, че има Технически ръководител на обекта: “строителен 

техник”, съгласно чл.16За от ЗУТ с професионален опит като технически ръководител по смисъла 

на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на участника 

„Радита“ ООД гр. Търговище са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и същият 

отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за подбор, 

поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №6 

6.1.Допуска участник „Радита“ ООД гр. Търговище до участие в следващия етап на 

процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

7. „САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка  
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3. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд  

4. Линеен график 

5. Количествено стойностна сметка 

6.  Ценово предложение 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

„САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), като 

е посочил в ЕЕДОП, че е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на 

строителите, за изпълнението на обекти — първа група, трета категория, а за участник 

чуждестранно лице. Беше извършена служебна проверка от Комисията в Централния 

професионален регистър, доколкото посочените в ЕЕДОП сертификати са изтекли. Констатира се, 

че има налична регистрация и към момента.  

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че има изпълнени договори за строителство през 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка 

- участника е обявил в ЕЕДОП, че има Технически ръководител на обекта: “строителен 

техник”, съгласно чл.16За от ЗУТ с професионален опит като технически ръководител по смисъла 

на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на участника 

„САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и 

същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №7 

7.1.Допуска участник „САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград до участие в следващия етап на 

процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

8. „СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени 

Комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, съдържащи следните 

документи: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

2. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка  

3. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд  

4. График 

5. Предложение за изпълнение 

6. Количествено стойностна сметка 

7.  Ценово предложение 

Комисията установи, че кандидатът е представил всички изискуеми документи. 

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията разгледа подробно представените от участника 

„СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 
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констатира следното: 

1. По изискванията за допустимост с оглед личното състояние на участника: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП липсата на основания за задължителното отстраняване по 

чл.54 и чл.55 от ЗОП, поставени от Възложителя; 

- участникът отговаря на изискването на Възложителя за годност (правоспособност), като 

е посочил в ЕЕДОП, че е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, 

съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на 

строителите, за изпълнението на обекти — първа група, трета категория, а за участник 

чуждестранно лице  

2. По критериите за подбор, отнасящи се до технически и професионални способности на 

участниците: 

- участникът е обявил в ЕЕДОП, че има изпълнени договори за строителство през 

последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на обществената поръчка 

- участника е обявил в ЕЕДОП, че има Технически ръководител на обекта: “строителен 

техник”, съгласно чл.16За от ЗУТ с професионален опит като технически ръководител по смисъла 

на чл. 163а, ал.4 от ЗУТ. 

Заключението на комисията е, че така представените документи в офертата на участника 

„СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени са редовни - не се установяват липси и несъответствия, и 

същият отговаря на изискванията за допустимост с оглед личното състояние и на критериите за 

подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед гореизложеното, Комисията взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №8 

8.1.Допуска участник „СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени до участие в следващия етап на 

процедурата - разглеждане на техническото предложение. 

 

 

Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата – разглеждане и оценяване на 

допуснатите оферти в частта техническо предложение, в съответствие с одобрената документация 

от Възложителя по настоящата обществена поръчка: 

 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„ДИНАМИК РЕСУРС“  ООД, гр. София  
Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

- Линеен график 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „ДИНАМИК РЕСУРС“ ООД, гр. София. Същият е заявил, че: 

1. Отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в 

процедура с предмет: „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище” 

          2. Ще изпълни дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие 

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 30 дни 

4. Гаранционни срокове: 5 години 

5. Брой изпълнени идентични поръчки: 7 бр. 

Комисията разгледа подробно приложените изпълнени поръчки от участника и констатира, че 

от така посочените 7 броя, приема за идентични 5 от тях, които ще служат за оценка на 

техническото предложение на участника. Комисията разгледа описанието на изпълнените дейности 

и в ЕЕДОП като прецени, че посочените за изпълнени поръчки в т.3 и 4 от Техническото 
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предложение не може да приеме като идентични на предмета на настоящата поръчка.  

        Комисията разгледа обстойно линейния график и констатира, че същият е съобразен с 

актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. 

В представения линеен график в календарните дни за изпълнение на дейностите се вижда,че 

са съобразени броя хора, норма време и технологичните изисквания за изпълнение на съответните 

видове работи, съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.   

 
 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на ЕТ 

„АС-СТРОЙ – Янко Славчев” гр. Самоков  

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

- Линеен график 

- Строителна програма 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев” гр. Самоков. Същият е заявил, че: 

1. Отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в 

процедура с предмет: „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище” 

          2. Ще изпълни дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие 

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 18 дни 

4. Гаранционни срокове: 5 години 

5. Брой изпълнени идентични поръчки: 8 бр. 

Комисията разгледа подробно приложените изпълнени поръчки от участника и констатира, че 

от така посочените 8 броя, приема за идентични 4 -ри от тях, които ще служат за оценка на 

техническото предложение на участника. Комисията разгледа описанието на изпълнените дейности 

и в ЕЕДОП като прецени, че посочените за изпълнени поръчки в т. 3,5,6 и 7 от Техническото 

предложение не може да приеме като идентични на предмета на настоящата поръчка.  

Комисията разгледа линейния график и констатира, че същият не е съобразен с актуалните 

потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. 

В представения линеен график календарните дни за изпълнение на дейностите – 18 дни, не са 

съобразени с броя хора, норма време и технологичните изисквания за изпълнение на съответните 

видове работи, съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.   

След подробно разглеждане на техническото предложение на участника и посочените 

констатации на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП участникът следва да бъде предложен за 

отстраняване от процедурата. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно РЕШИ да предложи на Възложителя 

участникът ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев” гр. Самоков да бъде отстранен и да не се 

допуска до по-нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, на 

основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП тъй като участникът е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 9 

1. Комисията не допуска до по-нататъшно разглеждане офертите на участниците - оценка и 

класация на ценовите предложения участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев” гр. Самоков. 

 

 

 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 
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„КРАФТ ТРЕЙД“ ООД гр. София  

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

- Линеен график 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „КРАФТ ТРЕЙД“ ООД гр. София. Същият е заявил, че: 

1. Отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в 

процедура с предмет: „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище” 

          2. Ще изпълни дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие 

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 65 дни 

4. Гаранционни срокове: 5 години 

5. Брой изпълнени идентични поръчки: 6 бр. 

Комисията разгледа подробно приложените изпълнени поръчки от участника и констатира, че 

от така посочените 6 броя, приема за идентични и 6-те, след като се запозна с описанието им в 

ЕЕДОП и същите ще служат за оценка на техническото предложение на участника.  

Комисията разгледа обстойно линейния график и констатира, че същият е съобразен с 

актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. 

В представения линеен график в календарните дни за изпълнение на дейностите се вижда,че 

са съобразени броя хора, норма време и технологичните изисквания за изпълнение на съответните 

видове работи, съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.   

 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на „НИК 

СТРОЙ 2000“ ЕООД гр. Русе 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

- Линеен график 

- Строителна програма 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД гр. Русе. Същият е заявил, че: 

1. Отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в 

процедура с предмет: „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище” 

          2. Ще изпълни дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие 

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 48 дни 

4. Гаранционни срокове: 5 години 

5. Брой изпълнени идентични поръчки: 3 бр. 

Комисията разгледа подробно приложените изпълнени поръчки от участника и констатира, че 

от така посочените 3 броя, приема за идентична само 1-една от тях, която ще служи за оценка на 

техническото предложение на участника. Доколкото в ЕЕДОП има информация само за една 

изпълнена идентична поръчка, за другите две, посочени в техническото предложение,  няма данни 

какъв е предметът им и извършените дейности по тях.  

Комисията разгледа обстойно линейния график и констатира, че същият е съобразен с 

актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. 

В представения линеен график в календарните дни за изпълнение на дейностите се вижда,че 
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са съобразени броя хора, норма време и технологичните изисквания за изпълнение на съответните 

видове работи, съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.   

 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на „НСК 

София“ ЕООД гр. София  

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

- Линеен график 

- Работна програма 

- Референции 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „НСК София“ ЕООД гр. София. Същият е заявил, че: 

1. Отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в 

процедура с предмет: „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище” 

          2. Ще изпълни дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие 

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 10 дни 

4. Гаранционни срокове:  В зависимост от вида извършени строителни работи – от 5 до 7 

години 

5. Брой изпълнени идентични поръчки: 10 бр. 

Комисията разгледа подробно приложените изпълнени поръчки от участника и констатира, че 

от така посочените 10 броя, приема за идентични всичките 10, които ще служат за оценка на 

техническото предложение на участника.  

Комисията разгледа обстойно линейния график и констатира, че същият не е съобразен с 

актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. 

В представения линеен график календарните дни за изпълнение на дейностите – 10 дни, не са 

съобразени с броя хора, норма време и технологичните изисквания за изпълнение на съответните 

видове работи, съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.   

След подробно разглеждане на техническото предложение на участника и посочените 

констатации на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП участникът следва да бъде предложен за 

отстраняване от процедурата. 

Предвид гореизложеното комисията единодушно РЕШИ да предложи на Възложителя 

участникът „НСК София“ ЕООД гр. София да бъде отстранен и да не се допуска до по-

нататъшно участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 107, 

т. 2, б. „а“ от ЗОП тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 10 

1. Комисията не допуска до по-нататъшно разглеждане офертите на участниците - оценка и 

класация на ценовите предложения участника „НСК София“ ЕООД гр. София. 
 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„Радита“ ООД гр. Търговище  

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

- Линеен график 
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Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „Радита“ ООД гр. Търговище. Същият е заявил, че: 

1. Отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в 

процедура с предмет: „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище” 

          2. Ще изпълни дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие 

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 33 дни 

4. Гаранционни срокове:  5 години 

5. Брой изпълнени идентични поръчки: 12 бр. 

Комисията разгледа подробно приложените изпълнени поръчки от участника и констатира, че 

от така посочените 12 бр,, приема за идентични 8бр. от тях, които ще служат за оценка на 

техническото предложение на участника. Комисията разгледа описанието на изпълнените дейности 

и в ЕЕДОП като прецени, че посочените за изпълнени поръчки в т. 2,5,8 и 10 от Техническото 

предложение не може да приеме като идентични на предмета на настоящата поръчка. 

Комисията разгледа обстойно линейния график и констатира, че същият е съобразен с 

актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. 

В представения линеен график в календарните дни за изпълнение на дейностите се вижда,че 

са съобразени броя хора, норма време и технологичните изисквания за изпълнение на съответните 

видове работи, съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.   

 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на „САВ- 

РАЗГРАД“ ООД гр. Разград 

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 

- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

- Линеен график 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград. Същият е заявил, че: 

1. Отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в 

процедура с предмет: „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище” 

          2. Ще изпълни дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие 

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 50 дни 

4. Гаранционни срокове:  5 години 

5. Брой изпълнени идентични поръчки: 15 бр. 

Комисията разгледа подробно приложените изпълнени поръчки от участника и констатира, че 

от така посочените 15 бр,, приема за идентични 8бр. от тях, които ще служат за оценка на 

техническото предложение на участника. Комисията разгледа описанието на изпълнените дейности 

и в ЕЕДОП като прецени, че посочените за изпълнени поръчки в т. 1,5,6,9,11,12 и 15 от 

Техническото предложение не може да приеме като идентични на предмета на настоящата поръчка. 

Комисията разгледа обстойно линейния график и констатира, че същият е съобразен с 

актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. 

В представения линеен график в календарните дни за изпълнение на дейностите се вижда,че 

са съобразени броя хора, норма време и технологичните изисквания за изпълнение на съответните 

видове работи, съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.   

 

До етапа разглеждане и оценка на техническото предложение е допусната офертата на 

„СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени  

Комисията установи, че техническата оферта на участника съдържа: 
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- Техническо предложение – по образеца на документацията – надлежно попълнено и 

подписано; 

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

- Линеен график 

Комисията, след като не констатира непълноти, неточности или други пороци в така 

представената техническа оферта, пристъпи към разглеждане на техническо предложение на 

участника „СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени. Същият е заявил, че: 

1. Отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в 

процедура с предмет: „Ремонт на физкултурен салон към III ОУ„ П. Р. Славейков” гр. 

Търговище” 

          2. Ще изпълни дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие 

3. Срок за изпълнение в календарни дни: 70 дни 

4. Гаранционни срокове:  В зависимост от вида извършени строителни работи – от 5 до 13 

години 

5. Брой изпълнени идентични поръчки: 1 бр. 

Комисията разгледа подробно приложените изпълнени поръчки от участника и констатира, че 

от така посочената поръчка е идентична и ще служи за оценка на техническото предложение на 

участника. 

Комисията разгледа обстойно линейния график и констатира, че същият е съобразен с 

актуалните потребности на прилаганите технологии, материали и строителна механизация. 

В представения линеен график в календарните дни за изпълнение на дейностите се вижда,че 

са съобразени броя хора, норма време и технологичните изисквания за изпълнение на съответните 

видове работи, съгласно  Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи.  

След така направените констатации, комисията единодушно взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 11 

1. Комисията допуска до оценка на техническите предложения участниците: „ДИНАМИК 

РЕСУРС“ ООД, гр. София; „КРАФТ ТРЕЙД“ ООД гр. София; „НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД гр. 

Русе; „РАДИТА“ ООД гр. Търговище; „САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград и „СЕВСЕМ“ 

ЕООД гр. Павликени. 
 

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите до този етап 

участници, по одобрената към документацията методика. 

 

„ДИНАМИК РЕСУРС“ ООД, гр. София: 

Оценката на показателя „Срок за изпълнение на поръчката” (СИ) се формира по следната 

формула: 

СИ = СИ мин./СИ участник х 40 където: 

СИ мин. - предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката 

СИ участник - предложен срок от съответния участник за изпълнение на поръчката; 

40 –коефициент на тежест, или: 

СИ= 30 / 30 х 40 = 40т. 

Оценка на показател „Брой изпълнени идентични поръчки” (ИП) — Представлява оценка на 

заявените изпълнени идентични поръчки на участника и се формира по следната формула: 

ИП= ИП участник /ИП макс.  х30 където: 

ИП мин — заявените изпълнени идентични поръчки с най – много събрани точки за 

изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — точките от заявените изпълнени идентични поръчки от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест, или 

ИП = 35 / 60 х 30 = 17,50т. 

 

„КРАФТ ТРЕЙД“ ООД гр. София 
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Оценката на показателя „Срок за изпълнение на поръчката” (СИ) се формира по следната 

формула: 

СИ = СИ мин./СИ участник х 40 където: 

СИ мин. - предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката 

СИ участник - предложен срок от съответния участник за изпълнение на поръчката; 

40 –коефициент на тежест, или: 

СИ= 30 / 65 х 40 = 18,46т. 

Оценка на показател „Брой изпълнени идентични поръчки” (ИП) — Представлява оценка на 

заявените изпълнени идентични поръчки на участника и се формира по следната формула: 

ИП= ИП участник /ИП макс.  х30 където: 

ИП мин — заявените изпълнени идентични поръчки с най – много събрани точки за 

изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — точките от заявените изпълнени идентични поръчки от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест, или 

ИП = 60 / 60 х 30 = 30т. 

 

„НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД гр. Русе 

Оценката на показателя „Срок за изпълнение на поръчката” (СИ) се формира по следната 

формула: 

СИ = СИ мин./СИ участник х 40 където: 

СИ мин. - предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката 

СИ участник - предложен срок от съответния участник за изпълнение на поръчката; 

40 –коефициент на тежест, или: 

СИ= 30 / 48 х 40 = 25т. 

Оценка на показател „Брой изпълнени идентични поръчки” (ИП) — Представлява оценка на 

заявените изпълнени идентични поръчки на участника и се формира по следната формула: 

ИП= ИП участник /ИП макс.  х30 където: 

ИП мин — заявените изпълнени идентични поръчки с най – много събрани точки за 

изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — точките от заявените изпълнени идентични поръчки от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест, или 

ИП =  5 / 60 х 30 = 2,5т. 

 

„Радита“ ООД гр. Търговище 

Оценката на показателя „Срок за изпълнение на поръчката” (СИ) се формира по следната 

формула: 

СИ = СИ мин./СИ участник х 40 където: 

СИ мин. - предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката 

СИ участник - предложен срок от съответния участник за изпълнение на поръчката; 

40 –коефициент на тежест, или: 

СИ= 30 / 33 х 40 = 36,36т. 

Оценка на показател „Брой изпълнени идентични поръчки” (ИП) — Представлява оценка на 

заявените изпълнени идентични поръчки на участника и се формира по следната формула: 

ИП= ИП участник /ИП макс.  х30 където: 

ИП мин — заявените изпълнени идентични поръчки с най – много събрани точки за 

изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — точките от заявените изпълнени идентични поръчки от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест, или 

ИП =  60 / 60 х 30 = 30т. 

 

„САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград 

Оценката на показателя „Срок за изпълнение на поръчката” (СИ) се формира по следната 

формула: 
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СИ = СИ мин./СИ участник х 40 където: 

СИ мин. - предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката 

СИ участник - предложен срок от съответния участник за изпълнение на поръчката; 

40 –коефициент на тежест, или: 

СИ= 30 / 50 х 40 = 24т. 

Оценка на показател „Брой изпълнени идентични поръчки” (ИП) — Представлява оценка на 

заявените изпълнени идентични поръчки на участника и се формира по следната формула: 

ИП= ИП участник /ИП макс.  х30 където: 

ИП мин — заявените изпълнени идентични поръчки с най – много събрани точки за 

изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — точките от заявените изпълнени идентични поръчки от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест, или 

ИП =  60 / 60 х 30 = 30т. 

 

„СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени. 

Оценката на показателя „Срок за изпълнение на поръчката” (СИ) се формира по следната 

формула: 

СИ = СИ мин./СИ участник х 40 където: 

СИ мин. - предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката 

СИ участник - предложен срок от съответния участник за изпълнение на поръчката; 

40 –коефициент на тежест, или: 

СИ= 30 / 70 х 40 = 17,14т. 

Оценка на показател „Брой изпълнени идентични поръчки” (ИП) — Представлява оценка на 

заявените изпълнени идентични поръчки на участника и се формира по следната формула: 

ИП= ИП участник /ИП макс.  х30 където: 

ИП мин — заявените изпълнени идентични поръчки с най – много събрани точки за 

изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — точките от заявените изпълнени идентични поръчки от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест, или 

ИП =  5 / 60 х 30 = 2,5т. 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 12 

1. Комисията допуска до по-нататъшно разглеждане офертите на участниците - оценка и 

класация на ценовите предложения участниците: ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София; КРАФТ 

ТРЕЙД ООД гр. София; НИК СТРОЙ 2000 ЕООД гр. Русе; „Радита“ ООД гр. Търговище; 

„САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград и „СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени. 

 

ДИНАМИК РЕСУРС ООД, гр. София: 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) — Представлява оценка на предложената цена на 

участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. ЦП участник х30 където: 

ЦП мин — предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — предложена цена от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест 

ЦП = 81 189, 61 / 103 181, 05 х 30 = 23,61т. 

Комплексната оценка на офертата по следната формула: 

КО =  СИ + ИП + ЦП 

КО= 40 + 17,5 + 23,61 = 81,11т. 

 

КРАФТ ТРЕЙД ООД гр. София 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) — Представлява оценка на предложената цена на 

участника и се формира по следната формула: 
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ЦП= ЦП мин. ЦП участник х30 където: 

ЦП мин — предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — предложена цена от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест 

ЦП = 81 189, 61 / 90 747 х 30 = 26,84т. 

Комплексната оценка на офертата по следната формула: 

КО =  СИ + ИП + ЦП 

КО= 18,46 + 30 + 26,84 = 75,3т. 

 

„НИК СТРОЙ 2000“ ЕООД гр. Русе 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) — Представлява оценка на предложената цена на 

участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. ЦП участник х30 където: 

ЦП мин — предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — предложена цена от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест 

ЦП = 81 189, 61 / 86 187,94 х 30 = 28,26. 

Комплексната оценка на офертата по следната формула: 

КО =  СИ + ИП + ЦП 

КО= 25 + 2,5 + 28,26 = 55,76т. 

 

„Радита“ ООД гр. Търговище 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) — Представлява оценка на предложената цена на 

участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. ЦП участник х30 където: 

ЦП мин — предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — предложена цена от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест 

ЦП = 81 189, 61 / 107 554,40 х 30 = 22,65т. 

Комплексната оценка на офертата по следната формула: 

КО =  СИ + ИП + ЦП 

КО= 36,36 + 30 + 22,65 = 89,01т. 

 

„САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) — Представлява оценка на предложената цена на 

участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. ЦП участник х30 където: 

ЦП мин — предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — предложена цена от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест 

ЦП = 81 189, 61 / 84 193,60 х 30 = 28,93т. 

Комплексната оценка на офертата по следната формула: 

КО =  СИ + ИП + ЦП 

КО= 24 + 30 + 28,93 = 82,93т. 

 

„СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени. 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) — Представлява оценка на предложената цена на 

участника и се формира по следната формула: 

ЦП= ЦП мин. ЦП участник х30 където: 

ЦП мин — предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 

ЦП участник — предложена цена от съответния участник. 

30 –коефициент на тежест 

ЦП = 81 189, 61 / 81 189, 61 х 30 = 30т. 
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Комплексната оценка на офертата по следната формула: 

КО =  СИ + ИП + ЦП 

КО= 17,14 + 2,5 + 30 = 49,64т. 

 

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така представените 

технически и ценови предложения, комисията единодушно постигна следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №13 

1. Предлага на директора на III ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ гр. ТЪРГОВИЩЕ, в качеството 

и на възложител, следното окончателно класиране на участниците: 

На първо място: Участник „Радита“ ООД гр. Търговище, с крайна оценка КО = 89,01 

точки; 

 

На второ място: Участник „САВ- РАЗГРАД“ ООД гр. Разград, с крайна оценка КО = 

82,93 точки; 

На трето място: Участник „ДИНАМИК РЕСУРС“ ООД, гр. София, с крайна оценка КО 

= 81,11 точки; 

На четвърто място: Участник КРАФТ ТРЕЙД ООД гр. София, с крайна оценка КО = 

75,30 точки; 

На пето място: Участник НИК СТРОЙ 2000 ЕООД гр. Русе, с крайна оценка КО = 55,76 

точки; 

На шесто място: Участник „СЕВСЕМ“ ЕООД гр. Павликени, с крайна оценка КО = 

49,64 точки; 

 

2. Предлага на директора на III ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ гр. ТЪРГОВИЩЕ, да приеме 

работата на комисията и да утвърди настоящият протокол. 

3. Предлага на директора на III ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ гр. ТЪРГОВИЩЕ, да определи 

за изпълнител на обществената поръчка с обект – строителство и предмет на изпълнение: 

„РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ  III ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“                                                 

гр. ТЪРГОВИЩЕ, класираният на първо място Участник, а именно: 

„Радита“ ООД гр. Търговище, регистрирано в търговския регистър към АВ с ЕИК: 

125015185, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „П. Р. Славейков” № 22, 

представлявано от Димитринка Христова Илиева, в качеството и на управител. 

4. Комисията предлага на директора на III ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ гр. ТЪРГОВИЩЕ, да 

сключи договор с класирания на първо място участник „Радита“ ООД гр. Търговище, при 

основни параметри, на окончателната оферта: 

4.1. Предлагана обща крайна цена на поръчката – 107 554,40 лв. (сто и седем хиляди 

петстотин петдесет и четири лева и четиридесет стотинки) без вкл. ДДС 

4.2. Срок за изпълнение на поръчката – 33 дни 

4.3. Гаранционен срок – 5 години 

С обявяване на горната класация Комисията обяви за приключила  процедурата като цяло. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. Същия е неразделна част  към 

документацията на процедурата. 

Протоколът ведно с цялата документация по проведената процедура бе предоставен на 

директора на III ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ гр. ТЪРГОВИЩЕ на 10.12.2020г. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: …………/П/…………… 

   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

Членове: 

   1. …………/П/………………   2. ……/П/………………….. 

   …чл. 59 от ЗЗЛД…   …чл. 59 от ЗЗЛД… 

 


