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ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – 1 – РУСЕ  ЕООД 
гр.Русе, бул. “Независимост” № 2 

 
 

Утвърдил:  
 
п. (Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от         
Регламент ЕС 2016/679) 

                      д-р Цветан Траянов Райчинов 
Управител на ДКЦ-1-Русе ЕООД 

Дата: 18.12.2019 г. 
 
 

П Р О Т О К О Л   
за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по обява с предмет: 

„Извършване на ремонтни дейности - боядисване на коридори в сградата на ДКЦ-1-Русе 
ЕООД» 

 
 

 В изпълнение на Заповед № 56/13.11.2019 г. на управителя на ДКЦ-1-Русе ЕООД, комисия 
в състав: 

Председател: Калинка Драганова - гл.счетоводител при «ДКЦ-1-Русе» ЕООД 
Членове: 1. Юлияна Георгиева - главна мед.сестра при «ДКЦ-1-Русе» ЕООД 

                            2. Венцислава Апостолова – юрист, 
се събра на 13.11.2019 г., 15:30 ч., в ДКЦ-1-Русе ЕООД, гр. Русе, ул. Независимост № 2,  

кабинет на управителя, със задача – разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности - боядисване на 
коридори в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД» и започна работа в пълен състав.  
 

І. Обща информация 
Председателят на комисията прие постъпилите оферти за възлагане на обществена 

поръчка чрез събиране на оферти с обява, за което беше подписан нарочен протокол. След 
получаване на списъка с участниците, председателят и определените от Възложителя членове на 
комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, съгласно 
изискванията на чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.  

В определения в Обявата час за отваряне на постъпилите оферти за участие в 
обществената поръчка присъства представител на участника „Нордстрой” ЕООД - г-н Банко 
Илиев – ЕООД - пълномощник. Присъствието на представител на участника „Нордстрой” ЕООД 
беше отразено в Списък на участниците в процедурата / техни упълномощени представители, 
присъствали при отваряне на офертите. 

Комисията установи следното:  
Информация за публикуваната в профила на купувача Обява № 50 от 01.11.2019 г., с 

уникален код ID № 9094155 г., е публикувана в Портала за обществените поръчки на АОП и на 
електронната страница на ДКЦ-1-Русе ЕООД, в раздел „Профил на купувача“ и същата е била 
публично достъпна в минималния срок за публичен достъп до обявата. 

В определения в Обявата срок за получаване на оферти - 12.11.2019 г., 16:00 ч., са 
постъпили 5 (пет) оферти, а именно: 

№ Име на участника Входящ 
№ 
 

Дата на 
получаване 

 

Час на 
получаване 

1. „Кемпарк строй” ЕООД 310 12.11.2019 13.30 
2. „Трансстрой Русе” АД  311 12.11.2019 14.00 
3. „Декра –строй” ЕООД 312 12.11.2019 14.50 
4. „Интерстройко” ЕООД 313 12.11.2019 15.40 
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5. „Нордстрой” ЕООД 314 12.11.2019 15.45 
 
Офертите са постъпили в непрозрачна, запечатана опаковка и са заведени в деловодството 

на ДКЦ-1-Русе ЕООД, с посочено точно време (дата, час и минути) на постъпване. 
 
 ІІ. Резултати от работата на комисията 

Отварянето на подадените оферти се извърши при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. 
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като след отварянето им 

обяви ценовите предложения на участниците, подали оферта, а именно: 
 

№ Име на участника 
Обща цена за изпълнение 
на поръчката в лева без 

ДДС 

Обща цена за 
изпълнение на 

поръчката в лева с ДДС 

1. „Кемпарк строй” ЕООД 57 939,14 69 526,98 

2. „Трансстрой Русе” АД  76 994,84 92 393,81 

3. „Декра –строй” ЕООД 76 962,03 92 354,44 

4. „Интерстройко” ЕООД 72 754,50 87 305,40 

5. „Нордстрой” ЕООД 71 764,19 86 117,03 

 
С тези действия приключи публичната част по отваряне на постъпилите оферти и 

комисията продължи своята работа при затворени врати. 
 

III. Комисията в пълен състав пристъпи към разглеждане на документите относно личното 
състояние и критериите за подбор на участниците, подали оферта за участие в обществената 
поръчка, като извърши преглед на същите за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 
От извършената проверка комисията констатира следното: 
1. Относно констатациите по представените документи на Участник „Кемпарк 

строй” ЕООД 
    Общи изисквания: Участникът е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП данни и 

факти, от които е видно, че отговаря на общите изисквания на обществената поръчка. 
 Изисквания за личното състояние: Участникът е декларирал исканите обстоятелства, 

свързани с изискванията за лично състояние. Комисията счита, че участникът отговаря на 
изискванията на възложителя за лично състояние в обществената поръчка. 

 Критерии за подбор: Комисията установи следното несъответствие с критериите за 
подбор в представената от участника Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП: 

  - На стр. 7 от Обявата, възложителят е определил следното изискване по отношение 
годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците: 
Участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно 
Закона за камарата на строителите и да притежава валидно удостоверение за изпълнение на 
строежи с обхват първа група, първа категория, което да му позволява извършването на 
строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - 
еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му 
закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е 
установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено 
и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на 
настоящата обществена поръчка. 
 Участникът „Кемпарк строй” ЕООД е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, че е 
вписан в Централен професионален регистър на строителя с Удостоверение № І –ТV020025 и 
Удостоверение № ІV- ТV 009519, без да е посочил словом за коя група и категория строежи е 
вписан. Комисията извърши служебна проверка в Централен професионален регистър на 
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строителя по ЕИК на участника и установи, че „Кемпарк строй” ЕООД е вписан за изпълнение на 
строежи първа група, строежи от трета до пета категория съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС. 
  - На стр.8 от Обявата, възложителят е определил следното изискване по отношение 
икономическото и финансовото състояние на участниците: Участникът да притежава 
застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, със 
застрахователно покритие съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството. Съгласно приложимата разпоредба на 
посочената Наредба, минималната застрахователна сума за строител за строежи първа категория 
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е 600 000 лв. 
 Участникът „Кемпарк строй” ЕООД е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, че 
има застраховка „Професионална отговорност на строителя“ в размер на 200 000 лв. 

Предвид изложеното, комисията реши, на основание чл.97, т.5 от ППЗОП, писмено да 
уведоми участника за установените несъответствия с критериите за подбор и за възможността да 
ги отстрани в срок до 3 (три) работни дни от получаването на уведомлението.  

   С писмо, изх. № 648/28.11.2019 г., комисията уведоми Участника „Кемпарк строй” 
ЕООД, за възможността в срок до 3 (три) работни дни от получаването на уведомлението, да 
отстрани установените несъответствия с критериите за подбор като представи нова Декларация 
по чл.192, ал.3 от ЗОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. 

 
2. Относно констатациите по представените документи на Участник Трансстрой 

Русе” АД  
 Общи изисквания: Участникът е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП данни и 

факти, от които е видно, че отговаря на общите изисквания на обществената поръчка. 
 Изисквания за личното състояние: Участникът е декларирал исканите обстоятелства, 

свързани с изискванията за лично състояние. Комисията счита, че участникът отговаря на 
изискванията на възложителя за лично състояние в обществената поръчка. 

 Критерии за подбор: Комисията установи съответствие с критериите за подбор в 
представената от участника Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП: 

 Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност: 
Участникът „Трансстрой Русе” АД е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП че е вписан в 
Централен професионален регистър на строителя с Удостоверение № І –ТV012937 - I-ва група, 
първа категория. Комисията извърши служебна проверка в Централен професионален регистър 
на строителя по ЕИК на участника и установи, че Трансстрой Русе” АД е вписан за изпълнение 
на строежи първа група, от първа до пета категопия съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС, с което 
отговаря на изискванията на възложителя за правоспособност за упражняване на професионална 
дейност. 

 Икономическо и финансово състояние: Участникът Трансстрой Русе” АД е посочил в 
Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, че има застраховка в размер на 300 000 лв. за едно събитие и  
600 000 лв, в агрегат, с което отговаря на изискванията на възложителя за Икономическо и 
финансово състояние. 

 Техническо предложение: В техническото предложение участникът „Трансстрой Русе” 
АД е представил:  Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2. Предлага Срок за 
изпълнение на поръчката – 125 работни дни.   Предложеният от участника срок за изпълнение на 
поръчката не надвишава срока, определен от възложителя. 
 Комисията установи, че към Предложението за изпълнение на поръчката на участника 
„Трансстрой Русе” АД  не са  приложени Строителна програма за организация и изпълнение на 
договора и Спецификация на всички използвани материали. Представянето на тези документи се 
изисква от възложителя съгласно указаното на стр. 13 от Обява № 50 от 01.11.2019 г. и стр. 4 от 
Техническата спецификация. Строителна програма за организация и изпълнение на договора и 
Спецификация на всички използвани материали представляват неразделна част от техническото 
предложение към офертата за участие. Допълнително представяне на тези документи би довело 
до изменение на техническото предложение. 

С оглед гореизложеното, Комисията констатира, че техническото предложение на 
участника „Трансстрой Русе” АД не отговаря на изискванията на възложителя и като такова 
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офертата на участника следва да бъде предложена за отстраняване на основание чл. 107, т.2, б.”а” 
от ЗОП, като неотговаряща на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

 
В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 На основание чл.107, т.2, б.”а” от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА Участник „Трансстрой Русе” АД. 
 

3. Относно констатациите по представените документи на Участник „Декра–строй” 
ЕООД  

 Общи изисквания: Участникът е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП данни и 
факти, от които е видно, че отговаря на общите изисквания на обществената поръчка. 

 Изисквания за личното състояние: Участникът е декларирал исканите обстоятелства, 
свързани с изискванията за лично състояние. Комисията счита, че участникът отговаря на 
изискванията на възложителя за лично състояние в обществената поръчка. 

 Критерии за подбор: Комисията установи съответствие с критериите за подбор в 
представената от участника Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП: 

-  Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност: 
Участникът „Декра–строй” ЕООД е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП че е вписан в 
Централен професионален регистър на строителя с Удостоверение № І –ТV020641 - I-ва група, 
строежи от първа до пета категория. Комисията извърши служебна проверка в Централен 
професионален регистър на строителя по ЕИК на участника и установи, че „Декра–строй” ЕООД 
е вписан за изпълнение на строежи първа група, от първа до пета категопия съгласно чл.5, ал.4 от 
ПРВВЦПРС, с което отговаря на изискванията на възложителя за правоспособност за 
упражняване на професионална дейност. 

-  Икономическо и финансово състояние: Участникът „Декра–строй” ЕООД е посочил в 
Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, че има застраховка в размер на 300 000 лв. за едно събитие и  
600 000 лв, в агрегат, с което отговаря на изискванията на възложителя за Икономическо и 
финансово състояние. 

 Техническо предложение: В техническото предложение участникът „Декра–строй” 
ЕООД е представил:  Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2, с приложени към 
него Строителна програма за организация и изпълнение на договора и Спецификация на всички 
използвани материали. Предлага Срок за изпълнение на поръчката – 120 работни дни.   
Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката не надвишава срока, определен от 
възложителя. 
 Относно съдържанието на Строителна програма за организация и изпълнение на договора:    
           Строителната програма включва: Описание на всички отделни видове СМР, които ще се 
изпълняват – в тази част участникът е описал отделните видове СМР, които ще се изпълняват: 
очукване на вароциментова мазилка по стени /частично/, очукване мазилка от стари тавани 
/частично/, измиване на стар цокъл преди боядисване, стъргане на стари бои по стени и тавани, 
частично изкърпване на мазилка, частична шпакловка по стени и тавани, грундиране, боядисване 
с латекс по стени и тавани, боядисване с блажна боя по цокъл, блажна боя по радиатори – 
двукратно, доставка и монтаж на кабелен канал, подмяна ключове и контакти, ръчно пренасяне 
на мебели, вътрешно работно скеле с височина до 6 м, ръчно пренасяне  на  строителни 
отпадъци, товарене и разтоварване на строителни отпадъци, извозване строителни отпадъци на 
сметище, превозване с ръчни колички строителни отпадъци. Представил е информация относно 
последователността на отделните дейности, както и етапността на отделните дейности. 
Обхванати са подготвителните дейности, дейностите по изпълнението, дейности по 
отстраняването на нередности след изпълнението. Посочил е, че СМР ще се изпълняват в 
условията на работещо лечебно заведение, като ще организира СМР по начин, който не 
препятства обичайната дейност в лечебното заведение. Ремонтните работи ще се извършват в 
дните - петък следобед, събота и неделя. Представил е и технологията на тяхното  изпълнение и 
последователността на технологичните операции. Описал е всички нормативни изисквания, 
правила и стандарти  за изпълнение на дейността, както и конкретни мерки за спазването им. За 
всяка мярка са посочени наименование, описание на конкретните дейности по нейното 
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изпълнение, конкретно ангажираните експерти, които ще я изпълняват. В Строителната програма 
участникът е разписал и Организация при изпълнение на поръчката с оглед наличните човешки и 
технически ресурси –  тази част включва описание на експертите, които участникът ще ангажира 
за изпълнение на СМР. Участникът е описал задълженията и отговорностите на всеки служител, 
обвързан с изпълнението на поръчката, както и вътрешнофирмената организационна 
координация. Представил е информация как ще се извършва доставката на всички необходими за 
обектите материали. Посочил е конкретни мерки за осигуряване на своевременна доставка на 
необходимите материали, както и мерки за извършване на входящия контрол за качества и 
съответствие на материалите. Подробно е направено описание на определени етапи, дейности с 
цел гарантиране качествено и в срок изпълнение на строителството. Относно Мерки за контрол с 
цел осигуряване на качеството –  в тази част участникът е  предвидил следните видове контрол: 
система за вътрешен контрол на качеството – изградил е фирмена система за управление на 
качеството, която е сертифицирана по стандартите на ISO 9001:2015, координация между 
участниците в проекта, координация на дейностите в непосредствена близост на строителната 
площадка, контрол на строителната механизация, правила на строителната площадка, проверка и 
изпробване. Участникът е направил описание на мерките за осигуряване на качество по време на 
изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по 
време на изпълнението на договора. Представил е и организационната структура. За всяка една 
от мерките за осигуряване на качеството са посочени експертите, които са ангажирани с нейното 
изпълнение. Относно Мерки за намаляване на дискомфорта на пациентите и служителите на 
възложителя – в тази част участникът е представил конкретни мероприятия  с цел намаляване на 
дискомфорта и отговорните лица за изпълнението на конкретната дейност. Направил е пълно 
описание на конкретните мерки и действия, които ще предприеме за намаляване на дискомфорта 
на пациентите и служителите на възложителя. Относно Опазване на околната среда по време на 
изпълнението на предмета на договора - в тази част участникът е представил мерки, свързани с 
опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Направил е 
подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, 
свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. В 
Строителната програма се съдържа и раздел Управление на риска, в който са идентифицирани 
следните рискове: Времеви рискове -  риск от закъснение началото на започване на работите и 
отражение върху строителния процес, риск от изоставане от графика при текущото изпълнение 
на дейностите, риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 
Технически рискове – риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника, риск, 
свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси, риск, свързан с трудности с 
атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия. За всеки от идентифицираните 
рискове са посочени мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

След като подобно се запозна със съдържанието на приложената от участника Строителна 
програма, комисията приема че участникът е представил Строителна програма, съгласно 
изискванията на Възложителя, за която констатира следното: 

1. Относно частта „Описание на всички отделни видове СМР“: След обстоен преглед на 
описанието в Строителната програма, комисията счита, че участникът е представил част 
„Описание на всички отделни видове СМР“, която съдържа посочените от възложителя 
компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация. 

2.  Относно частта „Организация при изпълнение на поръчката с оглед наличните 
човешки и технически ресурси“: След обстоен преглед на описанието в Строителната програма, 
комисията счита, че участникът е представил част „Организация при изпълнение на поръчката с 
оглед наличните човешки и технически ресурси“, която съдържа посочените от възложителя 
компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация. 

3. Относно частта „Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството“: След обстоен 
преглед на описанието в Строителната програма, комисията счита, че участникът е представил 
част „Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството“, която съдържа посочените от 
възложителя компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата 
спецификация. 

4. Относно частта „Мерки за намаляване на дискомфорта на пациентите и 
служителите на възложителя“: След обстоен преглед на описанието в Строителната програма, 
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комисията счита, че участникът е представил част „Мерки за намаляване на дискомфорта на 
пациентите и служителите на възложителя“, която съдържа посочените от възложителя 
компоненти и елементи и съответства на изискванията на техническата спецификация. 

5. Относно частта „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета 
на договора“: След обстоен преглед на описанието в Строителната програма, комисията счита, 
че участникът е представил част „Описание на всички отделни видове СМР“, която съдържа 
посочените от възложителя компоненти и елементи и съответства на изискванията на 
техническата спецификация. 
 Относно Спецификация на всички използвани материали - Участникът е представил 
спецификация на материалите, отговаряща на указанията за изготвяне на офертите, а именно:            
Посочил е вида, търговското наименование, производител и доставчик, техническите и 
качествени характеристики на съответния материал. Така представената Спецификация на 
всички използвани материали отговаря на изискванията на Възложителя за изготвяне на 
офертата и съответства на Техническата спецификация. 

На база гореизложеното комисията приема: Предложението за изпълнение на поръчката 
на участник „Декра-строй“ ЕООД изцяло покрива изискванията за изготвяне на офертата и на 
техническата спецификация. 

Ценово предложение - Ценовото предложение на участника „Декра-строй“ ЕООД е 
придружено от Количествено-стойностна сметка  – образец № 3-1 и Анализи на единичните 
цени. Общата крайна цена на офертата е формирана като сбор от предложена единична цена по 
количествата, посочени за съответната позиция /сметка/, формиращи предложените общи суми 
по съответните позиции /сметки/, посочени в образец № 3 -1 - количествено-стойностна сметка – 
приложени към ценовото предложение.   

Единичните цени за извършване на посочените в Количествено-стойностна сметка  
строително ремонтни дейности, са изчислени въз основа на разходните норми за труд, 
механизация, материали и на ценообразуващи елементи, както следва: 

- часова ставка за възнаграждение на общи работници – 4,50 лв./час; 
- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници – 4,50 лв./час; 
- допълнителни разходи върху труд  - 100 %; 
- допълнителни разходи върху механизация – 40 %; 
- доставно - складови разходи върху цената на материалите -  10 %; 
- печалба – 10 %; 

Комисията направи проверка за числови и аритметични грешки в Количествено-
стойностна сметка  и не установи такива. 

Предложената обща крайна цена не надвишава максималния финансов ресурс, който 
възложителят може да осигури за изпълнение на строителството. 

В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

  Допуска участника „Декра-строй“ ЕООД до оценка и класиране на офертата, 
съгласно утвърдения критерий за възлагане, а именно: "Оптимално съотношение 
качество/цена“. 

 
4. Относно констатациите по представените документи на Участник 

„Интерстройко” ЕООД 
   Общи изисквания: Участникът е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП данни и 

факти, от които е видно, че отговаря на общите изисквания на обществената поръчка. 
 Изисквания за личното състояние: Участникът е декларирал исканите обстоятелства, 

свързани с изискванията за лично състояние. Комисията счита, че участникът отговаря на 
изискванията на възложителя за лично състояние в обществената поръчка. 

 Критерии за подбор: Комисията установи следното несъответствие с критериите за 
подбор в представената от участника Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП: 

- На стр. 7 от Обявата, възложителят е определил следното изискване по отношение 
годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците: 
Участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно 
Закона за камарата на строителите и да притежава валидно удостоверение за изпълнение на 



 
7

строежи с обхват първа група, първа категория, което да му позволява извършването на 
строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - 
еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му 
закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е 
установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено 
и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на 
настоящата обществена поръчка. 

Участникът „Интерстройко” ЕООД е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП че е 
вписан в Централен професионален регистър на строителя с Удостоверение № І –ТV019178  за 
изпълнение на строежи първа група, четвърта и пета категория. Комисията извърши служебна 
проверка в Централен професионален регистър на строителя по ЕИК на участника и установи, че 
„Интерстройко” ЕООД е вписан за изпълнение на строежи първа група, четвърта и пета 
категория съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС. 

 - На стр. 8 от Обявата, възложителят е определил следното изискване по отношение 
икономическото и финансовото състояние на участниците: Участникът да притежава 
застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, със 
застрахователно покритие съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството. Съгласно приложимата разпоредба на 
посочената Наредба, минималната застрахователна сума за строител за строежи първа категория 
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е 600 000 лв. 
 Участникът „Интерстройко” ЕООД не е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, да 
притежава застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, със 
застрахователно покритие съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството. 

Предвид изложеното, комисията реши, на основание чл.97, т.5 от ППЗОП, писмено да 
уведоми участника за установените несъответствия с критериите за подбор и за възможността да 
ги отстрани в срок до 3 (три) работни дни от получаването на уведомлението.  

   С писмо, изх. № 649/28.11.2019 г., комисията уведоми Участника „Интерстройко” 
ЕООД, за възможността в срок до 3 (три) работни дни от получаването на уведомлението, да 
отстрани установените несъответствия с критериите за подбор като представи нова Декларация 
по чл.192, ал.3 от ЗОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. 

 
5. Относно констатациите по представените документи на Участник „Нордстрой” 

ЕООД 
   Общи изисквания: Участникът е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП данни и 

факти, от които е видно, че отговаря на общите изисквания на обществената поръчка. 
 Изисквания за личното състояние: Участникът е декларирал исканите обстоятелства, 

свързани с изискванията за лично състояние. Комисията счита, че участникът отговаря на 
изискванията на възложителя за лично състояние в обществената поръчка. 

•   Критерии за подбор: Комисията установи следното несъответствие с критериите за 
подбор в представената от участника Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП: 

  - На стр. 7 от Обявата, възложителят е определил следното изискване по отношение 
годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците: 
Участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно 
Закона за камарата на строителите и да притежава валидно удостоверение за изпълнение на 
строежи с обхват първа група, първа категория, което да му позволява извършването на 
строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - 
еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му 
закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е 
установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено 
и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на 
настоящата обществена поръчка. 
 Участникът „Нордстрой” ЕООД е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП че е 
вписан в Централен професионален регистър на строителя, без да е посочил словом за коя група 
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и категория строежи е вписан. Комисията извърши служебна проверка в Централен 
професионален регистър на строителя по ЕИК на участника и установи, че „Нордстрой” ЕООД е 
вписан за изпълнение на строежи първа група, строежи от трета до пета категория съгласно чл.5, 
ал.4 от ПРВВЦПРС. 
  - На стр. 8 от Обявата, възложителят е определил следното изискване по отношение 
икономическото и финансовото състояние на участниците: Участникът да притежава 
застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, със 
застрахователно покритие съгласно чл. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството. Съгласно приложимата разпоредба на 
посочената Наредба, минималната застрахователна сума за строител за строежи първа категория 
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е 600 000 лв. 
 Участникът „Нордстрой” ЕООД е посочил в Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, че има 
застраховка в размер на 200 000 лв. 

Предвид изложеното, комисията реши, на основание чл.97, т.5 от ППЗОП, писмено да 
уведоми участника за установените несъответствия с критериите за подбор и за възможността да 
ги отстрани в срок до 3 (три) работни дни от получаването на уведомлението.  
 С писмо, изх. № 650/28.11.2019 г., комисията уведоми Участника „Нордстрой” ЕООД, за 
възможността в срок до 3 (три) работни дни от получаването на уведомлението, да отстрани 
установените несъответствия с критериите за подбор като представи нова Декларация по чл.192, 
ал.3 от ЗОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 
На 16.12.2019 г. Комисията се събра в кабинета на управителя и продължи работата си на 

закрито заседание. 
Писма изх. № 648, 649 и 650 от 28.11.2019 г. са изпретени на 28.11.2019 г. на електронната 

поща, посочена в офертите на участниците, като съобщението, с което са изпратени, е подписано 
с електронен подпис.  

Срокът за представяне на документи за отстрани установените несъответствия с 
критериите за подбор е изтекъл на 03.12.2019 г. 

В дадения от комисията срок съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП в деловодството на 
възложителя не са получени документи от участниците „Кемпарк строй” ЕООД, „Интерстройко” 
ЕООД и „Нордстрой” ЕООД. 

С оглед гореизложеното, Комисията констатира, че участници „Кемпарк строй” ЕООД, 
„Интерстройко” ЕООД и „Нордстрой” ЕООД не са доказали съответствието си с критериите за 
подбор, поради което следва същите да бъдат предложени за отстраняване на основание чл. 107, 
т.1 от ЗОП. 

В резултат на гореизложените констатации, комисията единодушно взе следното 
Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.107, т.1 от ЗОП, ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 
ПРОЦЕДУРАТА следните участници: 

1. „Кемпарк строй” ЕООД 
2. „Интерстройко” ЕООД 
3. „Нордстрой” ЕООД 
 
ІV. Комисията извърши анализ относно наличието на предпоставките за прилагане на чл. 

72 от ЗОП и установи, че не е налице предпоставка за прилагане на чл. 72 от ЗОП, тъй като е 
допуснат един учасник до класиране и чл. 72 от ЗОП е неприложим. 

 
V. Комисията премина към класиране на офертата на единствения допуснат до оценка 

участник по утвърдения критерий за възлагане, а именно: „Оптимално съотношение 
качество/цена“. 
 На база представеното предложение на единствения допуснат участник, комисията 
оценява същия по следния начин:  
1. Оценка по показател „Предложена цена“ (ПЦ)  = 76 962,03 / 76 962,03 х 100 = 100 т. 
2. Оценка по показател  „Предложен срок за изпълнение“ (ПСИ) = 120/ 120 х 100 = 100 т. 
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Комплексната оценка се формира въз основа на следната формула:  
КО = 0,7* ПЦ + 0,3* ПСИ 
КО = 0,7* 100 + 0,3* 100 = 70 + 30= 100 т. 
На база представеното предложение на единствения допуснат участник, комисията 

прави следното класиране:  
 1-во място – „Декра-строй“ ЕООД – с предложена обща цена за изпълнение на 

поръчката 76 962,03 лв. без ДДС, или 92 354,44 лв. с вкл. ДДС, и Срок за изпълнение на 
поръчката 120 работни дни. 
 

С оглед на извършените по-горе действия, Комисията предлага на възложителя следното: 
Да утвърди настоящия протокол на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП в съответствие с 

глава двадесет и шеста от ЗОП. 
Да бъде избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ, класираният на първо място участник „Декра-

строй“ ЕООД при условията на представената от участника оферта, предложение за изпълнение 
на поръчката и ценово предложение. 

Да бъде сключен договор с класирания на първо място участник „Декра-строй“ ЕООД 
при условията на представените от участника оферта, предложение за изпълнение на поръчката и 
ценово предложение. 

 
Комисията приключи своята работа на 17.12.2019 г. по разглеждане, оценка и класиране 

на офертите, постъпили за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 
предмет: „Извършване на ремонтни дейности - боядисване на коридори в сградата на ДКЦ-
1-Русе ЕООД», като предава на Възложителя протокола за утвърждаване, заедно с офертите на 
участниците на 18.12.2019 г.    

 

Председател: Калинка Драганова – п. (Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 
2016/679) 

Членове:  

1. Юлияна Георгиева - п. (Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679) 

2. Венцислава Апостолова – п. (Заличен, на осн. чл.4, ал.1 от Регламент ЕС 2016/679) 

 


