
 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 

Днес 20.05.2020 г. в 10.00 ч., комисия назначена със заповед №  1002/20.05.2020 г. 

на директора на 120 ОУ се събра за разглеждане, оценка и класиране на постъпили 

оферти за избор на изпълпител по реда на глава 26 ЗОП с предмет: „Реконструкция на 

подпорни стени и ограда в УПИ I-за училище, кв. 80 м. „Лозенец II-ра част“, р-н 

„Лозенец“ 

Офертите са постъпили в срок, запечатани в непрозрачни пликове. Комисията 

констатира, че са постъпили три оферти. След като бе прочетен списъка с подадените 

оферти, всички членове на комисията декларираха, че не са налице хипотезите, 

визирани в чл. 103 ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 ППЗОП. 

 

I.Офертата на  „Маив 99“ ЕООД, рег. № 1493/18.05.2020 г. съдържа:  

1. Административни сведения  

2. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

3. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 

6. Сертификати по чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП 

7. Застраховка „Професионална отговорност в проектирането/строителството 

8. Доказателства за изпълнени договори сходни с предмета на поръчката. 

9. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 47 календарни 

дни 

 

Техническо предложение съдържа: 

Организационна схема на строителните дейности – представени са етапите на работа и 

начин на изпълнение за всяка дейност с описана технологична последователност на 

строителните процеси. Календарен график с описание и разпределение на екипите, 

които ще отговарят за организацията и контрола на задачата, в т. ч. разпределение на 

работниците по съответните видове строителни работи. Описание на мерките за охрана 

и безопасност на работа при изпълнение на СМР, мерки за осигуряване на качеството 

на СМР, план за управление на риска съобразен със спецификата на обекта. Налице са 

записки по части архитектура и конструктивна съобразени с проекта. 

Горе описаните констатации водят до извода, че участникът предвижда ясни и 

конкретни мерки за осигуряване на качество по време на строителните дейности.  

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с утвърдената методика за оценяване, 

комисията единодушно реши офертата на „Маив 99“ ЕООД да получи 40 точки.  

 

Ценово предложение: участника предлага цена за изпълнение 246 826.53 лв.  

 

II.Офертата на „Инстал инженеринг СВ“ ООД, рег. № 1578/19.05.2020 г. съдържа:  

1. Административни сведения  

2. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

3. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 



6. Сертификати по чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП 

7. Застраховка „Професионална отговорност в проектирането/строителството 

8. Доказателства за изпълнени договори сходни с предмета на поръчката – 3 бр. 

референции за добро изпълнение 

9. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 45 календарни 

дни 

 

Техническо предложение съдържа:  

Организационна схема на строителните дейности – представени са  екипи, които ще 

бъдат разпределени по различни видове дейности. ПБЗ, съгласно техническото задание 

Организационна схема на строителните дейности – представени са етапите на работа и 

начин на изпълнение за всяка дейност с описана технологична последователност на 

строителните процеси. Описание и разпределение на екипите, които ще отговарят за 

организацията и контрола на задачата, в т. ч. разпределение на работниците по 

съответните видове строителни работи. Диаграмата на работна ръка съвпада с 

календарния график. Ясно разписани задължения на всеки един от екипите участващи в 

строителните работи за срока на договора. Описание на мерките за охрана и 

безопасност на работа при изпълнение на СМР, мерки за осигуряване на качеството на 

СМР, план за управление на риска съобразен със спецификата на обекта. 

 Горе описаните констатации водят до извода, че участникът предвижда ясни и 

конкретни мерки за осигуряване на качество по време на строителните дейности. 

Предложените начини/мерки за постигане на качествено изпълнение на поръчката –  

осъществяване на контрол по качеството, изпълнение на отделните работи от 

предвидените екипи /качество на труда, качество на материалите/. 

Въз основа на гореизложеното и в съответствие с утвърдената методика за оценяване, 

комисията единодушно реши офертата на  „Инстал инженеринг СВ“ ООД  да получи 40 

точки.  

 

Ценово предложение: участника предлага цена за изпълнение 247 994.17 лв. без ДДС. 

 

 

III.Офертата на „Черита“ ООД, рег. № 1579/19.05.2020 г. съдържа:  

1. Административни сведения  

2. Декларация по чл. 54 ал. 1 ЗОП 

3. Декларация по чл. 55 ал. 1 ЗОП 

4. Декларация за ползване на подизпълнител – няма да ползва подизпълнители 

5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал. 1 ЗОП 

6. Застраховка „Професионална отговорност в проектирането/строителството 

7. Доказателства за изпълнени договори сходни с предмета на поръчката 

8. Предложение за изпълнение на поръчката – срок за изпълнение 90 календарни 

дни 

 

Комисията констатира, че представеният сертификат от участника  не отговаря на 

изброените изисквания на възложителя по I. т. 8   „Изисквания към  кандидатите“ в 

документацията. Сертификата е на английски и не съдържа превод на български език. 

Участникът не доказва, че има внедрена система за управление на качеството и за 

безопасни условия на труд. Непредставянето на доказателства относно посочените 

изисквания е основание да бъде отстранен участника от процедурата, още повече че 

останалите участници са представили в офертите си доказателства за горното 



изискване. Комисията предлага  „Черита“ ООД за отстраняване от участие в конкурса 

на основание чл. 107, т. 2, а) ЗОП. 

 

 

В съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, 

комисията извърши оценяване на участниците в процедурата: 

 

I. „Маив 99“ ЕООД 

Техническа оферта– 40 т. 

Срок за изпълнение на поръчката – 9.57 т. 

Ценово предложение – 50 т. 

Комплексна оценка – 99.57 т. 

 

 

II. „Инстал инженеринг СВ“ ООД 

Техническа оферта– 40 т. 

Срок за изпълнение на поръчката – 10 т. 

Ценово предложение – 49.76 т. 

Комплексна оценка – 99.76 т. 

 

 

Въз основа на извършеното оценяване на офертите съобразно критерия за оценка, 

комисията предлага на Възложителя да сключи договор с Инстал инженеринг СВ“ 

ООД. 

Комисията приключи своята работа на 27.05.2020 г. в 11.00 ч. 

Протокола да се публикува в профила на купувача в интернет страницата на 120 ОУ. 

Настоящият протокол съдържа 3 страници и цялата документация по процедурата се 

предава на Възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

ЧЛЕНОВЕ:  

             

           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


