
ПРОТОКОЛ

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № 58/26 окт 2022 (ср), UTC+3 на Соня Димитрова Недялкова –
директор на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гр. Хасково по Събиране на оферти с
обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонтни дейности в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания
и хронични заболявания, гр. Хасково”

Обществената поръчка е обявена с публикувана в ЦАИС Обява F285198-2022-084885 от 12.10.2022 г. на Соня Димитрова Недялкова
– директор на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гр. Хасково

На основание чл. 36, ал. 1, т. 7 ЗОП обявата за събиране на оферти е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под
уникален номер: 06201-2022-0001. 

На 26.10.2022 г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия
Петя Григорова Малинова – Адвокат, външен експерт

Членове на оценителна комисия:
Десислава Николова Тошкова – Началник склад
Мария Тянкова Тончева – Старша медицинска сестра,

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти.

До крайния срок за получаване на оферти 25 окт 2022 (вт), 23:59, в платформата са постъпили оферти от следните участници:

1. OF1030200 ВиК - БУНАР ЕООД
Подадена от ВиК - БУНАР ЕООД на 25 окт 2022 (вт), 15:29:49

2. OF1037007 АБВ БИЛДИНГ ЕООД
Подадена от АБВ БИЛДИНГ ЕООД на 24 окт 2022 (пон), 17:44:52

След узнаване на участниците, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията подписаха декларации за липса на
конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

До крайния срок за декриптиране на подадените Оферти – 26 окт 2022 (ср), 13:13, следните участници са декриптирали офертите си:

1. OF1037007 АБВ БИЛДИНГ ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 26 окт 2022 (ср), 8:05:36

2. OF1030200 ВиК - БУНАР ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 26 окт 2022 (ср), 9:27:47

Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от участниците оферти, както следва:

1. OF1037007 АБВ БИЛДИНГ ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 26 окт 2022 (ср), 13:46:39

2. OF1030200 ВиК - БУНАР ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 26 окт 2022 (ср), 13:46:52

Настоящата обществена поръчка се провежда при приложение на чл. 187, ал. 2 ЗОП („обърнат ред“) и действията на комисията се
извършват по реда на чл. 61 ППЗОП. Председателят на комисията декриптира офертите, с което се отвориха ценовите предложения
заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 ППЗОП. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените оферти, както следва:

Офертата на „АБВ БИЛДИНГ“ ЕООД съдържа:
- ЕЕДОП – електронно подписан, Сертификат  ISO 9001:2015, Сертификат ISO 14001:2015, Сертификат ISO 45001:2018,
Удостоверение за актуално състояние, Договор за изпълнение на СМР от 07.09.2021 г., Констативен акт приложение № 15 от
15.09.2021 г., Разрешение за строеж от 20.09.2021 г., Удостоверение за добро изпълнение от 11.10.2021 г., Застраховка
Професионална отговорност с валидност до 23.04.2023 г., Удостоверение за вписване в ЦПРС и талон, валидни до 30.09.2023 г.,
Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК от 06.04.2021 г. „АБВ БИЛДИНГ“ ЕООД, Удостоверение за липса на
задължения към община Мъглиж на „АБВ БИЛДИНГ“ ЕООД от 23.04.2021 г., Диплома за висше образование на Момчил Донев
Ненов, 3 бр. Удостоверения – на Георги Щерев Лолов, длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството и координатор по
безопасност и здраве в строителството и на Павел Дечков Кацаров – за успешно преминат курс Контрол на качеството
- Техническо предложение, Предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, Линеен график
- Ценово предложение с приложена КСС
Участник № 1 е предложил цена за изпълнение на поръчката – 53 801,93 лв. (петдесет и три хиляди осемстотин и един лева и
деветдесет и три стотинки) без ДДС.

Офертата на „ВИК БУНАР“ ЕООД съдържа:



- ЕЕДОП – електронно подписан, 
- Техническо предложение с четири броя приложения, в т.ч. и Линеен график
- Ценово предложение с приложена КСС
Участник № 2 е предложил цена за изпълнение на поръчката – 54 147,00 лв. (петдесет и четири хиляди сто четиридесет и седем
лева) без ДДС.

На основание чл. 61, ал. 2, т. 1 ППЗОП работата на комисията продължи с разглеждане на представените оферти, оценка съгласно
избрания критерий за възлагане на съответстващите на предварително обявените условия оферти и извърши класиране. Работата на
комисията започна с преценка за съответствие на представените оферти с предварително обявените условия от документацията за
участие. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, извърши проверка за съответствието
на предложенията с предварително обявените от възложителя условия и направи следните изводи: 

I. Пристъпи се към разглеждане и проверка на техническото предложение на участник № 1 „АБВ БИЛДИНГ“ ЕООД:

Участникът е представил Техническо предложение по одобрения от възложителя образец 1. Участникът е предложил срок за
изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) календарни дни, който не надвишава максимално допустимия срок от 30 (тридесет)
календарни дни, определен в документацията за настоящата обществена поръчка. 

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ В
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На стр. 2 от ПИП участникът посочва, че „За обекта е предвидено издаване на разрешение за строеж от главния архитект на
община Хасково, като към датата на обявяване на настоящата поръчка разрешението за строеж не е издадено и същото е в
процедура по издаването му“. Комисията отбелязва, че предмет на настоящото възлагане са ремонтни дейности, за които не се
предвижда издаване на разрешение за строеж, както и че никъде в документацията за обществена поръчка не е наличен запис за
издаване на разрешение за строеж. На стр. 6 участникът посочва, че срокът на изпълнение е „30 (тридесет) календарни дни,
считано от от датата на подписване на съставяне на акт обр.11 за започване на строителството съгласно Наредба № 3 на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на
строежа на обекта (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството)“. Така направеният запис е неточен, с оглед обстоятелството, че съгласно условията на обществената поръчка,
намерили израз в документацията и в проекта на договор (чл. 2), срокът за изпълнение започва да тече, считано от получаване на
възлагателно писмо от страна на изпълнителя, а крайната дата на срока на ремонтните работи се удостоверява с датата на
двустранен протокол за приемане и предаване на изпълнението, ако е без забележки, или от датата на протокола за отстранени
забележки, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Още повече, че цитираната от участника Наредба е
неприложима в настоящото възлагане, понеже интервенциите по ремонт стартират с получаване на възлагателно писмо, съгласно
условията на проекта на договор и приключват с подписването на приемно-предавателен протокол, който е основание както за
приемане на извършеното от избрания изпълнител, така и за плащания, съгласно условията от проекта на договор за възлагане на
обществената поръчка. Неточностите в представеното ПИП продължават и на стр. 11, където участникът описвайки технологичната
последователност допуска несъответствие с предмета на поръчката. Така се посочва, че „Същинските строителни дейности в
първият поток ще стартират с отнемане на старата хидроизолация, демонтирането на старите улуци и водосточни тръби.
След полагане на изравнителна замазка, ще се положи новата хидроизолация и ще се извършат тенекеджийските работи.
Във втори поток ще се извърши полагане на топлоизолация с няколко дни отстояние към покривните работи…..Предвид
застъпването на отделните видове работи на различните подобекти, се налага засищането на обекта с необходимия брой
работници от една и съща специалност, което надлежно сме отразили в диаграмата на работната ръка“ . Предвидените за
изпълнение дейности са изброени в Техническата спецификация (стр. 7 и стр. 8). В изпълнение на договора не се предвижда
отнемане на стара хидроизолация, нито демонтиране на стари улуци и водосточни тръби, не се предвижда и полагане на нова
хидроизолация, тенекеджийски работи, нито полагане на топлоизолация, нито пък предмет на ремонтните дейности са покривни
работи. Отделно от това, противно на записа на участника, към ПИП липсва диаграма на работната ръка. Отново на същото място –
стр. 11 и стр. 12 от ПИП участникът е посочил, че в Линейния календарен график за всяка от дейностите е показано
„разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция... За всяка дейност са
дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти“. В
представения Линеен календарен график обаче липсва посочване на квалификацията на строителните лица, за всяка дейност не са
посочени и необходимите ресурси за нейното изпълнение. На стр. 21, при описанието на етап I I I „Приключване, отчитане и
предаване на обекта“, участникът е посочил дейността „Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ“. По-
нататък в ПИП (стр. 25, стр. 31 и стр. 38) неколкократно участникът декларира, че екзекутивна документация ще бъде изготвяна в
процеса на изпълнение на поръчката. Записите също са несъответни на предмета на настоящото възлагане. На стр. 23 участникът
описвайки превантивните мерки за недопускане на аварийни ситуации и действията при аварийни ситуации отново допуска
несъответствие с предмета на поръчката, заявявайки, че превантивните огледи и огледите ще бъдат извършвани от ръководителя на
обекта и/или „Специалист по съответната част - „Архитуктера―, „ВиК, „Електро―, „Конструкции―, „ОВиК― и др.“ . В
предмета на обществената поръчка са включени и подлежат на изпълнение ремонтни работи, които не са свързани с отоплителни,
вентилационни и климатични инсталации. Така на стр. 24 участникът се задължава да покрива заложените в техническата
спецификация изисквания към материалите, декларирайки, че:
„Изпълнението на Топлоизолацията трябва да е в съответствие с: 
- БДС EN 13164:2012+A1:2015 или еквивалентен - Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдиран
пенополистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания; 
- БДС EN 13163:2012+A2:2017 или еквивалентен - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен
(EPS), произведени в заводски условия; 
Полагането и вида на външната мазилка трябва да е в съответствие с: 
- БДС EN 13914-1:2016 или еквивалентен - Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни мазилки. Част 1:Външни
мазилки. 



Изпълнението на Тенекеджийските работи трябва да е в съответствие с: 
- БДС 4543:1982 или еквивалентен - Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и листолакирана“.
В техническата спецификация обаче липсват записи в този смисъл, тъй като посочените видове работи (топлоизолация, външна
мазилка и тенекеджийски работи) не са включени в предмета на обществената поръчка. На стр. 39 участникът е изброил документи,
които ще бъдат представени при приемането на строително-монтажните работи, посочвайки „Лабораторни документи и
заключения за изпълнение на земно-насипни, бетонови, армировъчни и др. специални видове работи“ .... Дневници за изпълнение на
изкопни работи, бетонови, изолационни, насипно уплътнителни и др. специални работи“. Изкопни, земно-насипни и армировъчни
работи не се предвиждат в настоящото възлагане.
В ПИП участникът използва изразите „заповедната книга“, „Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството“, „геодезически контрол“, „геодезически измервания“, „разрешение за ползване“, „предаване на обекта
с протокол образец 15“.
Следва да се отбележи, че предмет на настоящото възлагане не е изграждане на обект, а ремонт на сграда, представляваща Център за
комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. Ремонтира се сграда, която не е изведена от експлоатация, за
което не се издава разрешение за строеж. Не е налична проектна документация, видно от съдържанието на документацията за
участие, съответно няма одобрен инвестиционен проект и влязло в сила разрешение за строеж. Всичко това следва от предмета на
поръчката и обхвата на дейностите, които ясно са разписани в техническата спецификация, част от документацията за обществената
поръчка. 
Участникът е допуснал несъответствие и с възложителя на настоящата обществена поръчка, като на стр. 58 е посочил, че
„Приетият подход за организация на извозване и депониране на твърдите отпадъци, генерирани при строителството ще
съответства на актуалните изисквания и екологични наредби на Община Казанлък, на територията на която се намира
сградата“ .... Течните отпадъци ще се събират временно и впоследствие ще се транспортират до място, съгласувано с Община
Казанлък…“
Територията на общината, на която се намира Центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания е
община Хасково.

Допуснатите несъответствия с предмета, обхвата и възложителя на настоящата обществена поръчка, правят така представеното
Предложение за изпълнение на поръчката несъответстващо на условията, посочени в документацията за участие, с оглед на което
преценката от страна на комисията съответства или не ПИП на четирите задължително изискуеми елемента, разписани в
документацията – Предложение за Организация на строителната площадка, Предложение за План за управление на околната среда и
план за контрол на социалното напрежение, Предложение за Мерки за осигуряване на качеството и График за изпълнение на
ремонта, се явява напълно излишна. 

Комисията взе единодушно РЕШЕНИЕ, че предложението за изпълнението на поръчката на „АБВ БИЛДИНГ“ ЕООД не отговаря на
условията, посочени в документацията, по отношение предмета, обхвата и възложителя на възлагането.

Цитираните по-горе несъответствия представляват неизпълнение на изисквания на възложителя, поставени като условия в
документацията за участие, които не могат да бъдат преодолени, без това да доведе до промяна на предложението за изпълнение на
поръчката, като част от техническото предложение на участника и до неговото допълване, което е недопустимо съгласно чл. 104, ал.
5 ЗОП. 

Предвид констатираните несъответствия комисията счита, че офертата на участника „АБВ БИЛДИНГ“ ЕООД не отговаря на
условията, посочени в документацията за участие, като на основание чл. 107, т. 1, предл. второ ЗОП, приложим съответно, съгласно
чл. 195 ЗОП, комисията предлага за отстраняване от възлагането участника „АБВ БИЛДИНГ“ ЕООД.

II. Пристъпи се към разглеждане и проверка на техническото предложение на участник № 2 „ВИК – БУНАР“ ЕООД:

Участникът е представил Техническо предложение по одобрения от възложителя образец 1. Участникът е предложил срок за
изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) календарни дни, който не надвишава максимално допустимия срок от 30 (тридесет)
календарни дни, определен в документацията за настоящата обществена поръчка. Участникът е представил Техническо предложение
с четири приложения към него, озаглавени Предложение за организация на строителната площадка, Предложение за план за
управление на околната среда и план за контрол на социалното напрежение, Предложение за мерки за осигуряване на качеството,
График за изпълнение на ремонтните работи.

Комисията разгледа по същество представеното Техническо предложение и установи:

По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Предложение за Организация на строителната
площадка“:

Комисията направи задълбочен, детайлен и обстоен анализ на изложеното от участника и констатира, че участникът е направил
описание на организацията на строителната площадка, анализирал е обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в
планираната организация на строителната площадка и е предложил мерки за предотвратяване на тези затруднения и за
преодоляването им в случай че се проявят. Описаната организация на строителната площадка включва начин на организиране на
площадката, включително временното строителство, необходимо за обезпечаване на основното строителство, и организацията на
складирането на строителните продукти. Описаната организация се отнася за конкретния обект – предмет на поръчката – център за
комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обекта, и би осигурила необходимите условия за спазване на
предложения срок за ремонт на обекта – предмет на поръчката. Анализираните обстоятелства, които могат да предизвикат
затруднения в планираната организация на строителната площадка, са обвързани с конкретния обект – предмет на поръчката,
предвид неговите характеристики и особености – център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания,
в който се предоставят комплексни услуги, удовлетворяващи потребности на деца с увреждания и хронични заболявания (и не са
затруднения от общ характер, които могат да се проявят на всеки обект, независимо от неговите специфични характеристики).
Предложените мерки за предотвратяване на затрудненията в планираната организация на строителната площадка и за



преодоляването им в случай че се проявят, са ефективни и приложими.

Комисията взе единодушно РЕШЕНИЕ, че участникът е изпълнил условието от документацията по отношение наличието и
съдържанието на първия изискуем елемент „Предложение за Организация на строителната площадка“ от Предложението за
изпълнение на поръчката.

По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Предложение за План за управление на
околната среда и план за контрол на социалното напрежение“:

Комисията направи задълбочен, детайлен и обстоен анализ на изложеното от участника и констатира, че участникът е представил
план за управление на околната среда, включващ мерки за опазване на околната среда, които отчитат въздействията, свързани с
ремонт на център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, и спазването на съответните изисквания
за предотвратяване на негативния ефект от неговото изпълнение. Разгледани са всяко от следните обстоятелства: съблюдаване на
ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве;
подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни
отпадъци; почистване на строителната площадка; недопускане замърсяване на пространството около центърът за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания при внасяне на строителни продукти и изнасяне на строителни отпадъци
от строителната площадка.
Представен е и план за контрол на социалното напрежение, включващ: ефективни мерки за намаляване на затрудненията при
изпълнение на ремонта по отношение на физическия достъп и безпрепятствено ползване на съответната част от центъра, при
изпълнение на съответния етап или дейност от ремонта, от страна на децата и персонал на центъра; ефективни мерки за намаляване
на затрудненията при изпълнение на СМР по отношение на живущите в непосредствена близост до центъра, предвид
обстоятелството, че центърът се намира в границите на населеното място, в жилищен квартал. Направено е и описание как ще бъде
осъществен мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време
на изпълнението на договора, както и ефективни дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Комисията взе единодушно РЕШЕНИЕ, че участникът е изпълнил условието от документацията по отношение наличието и
съдържанието на втория изискуем елемент „Предложение за План за управление на околната среда и план за контрол на социалното
напрежение“ от Предложението за изпълнение на поръчката.

По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Предложение за Мерки за осигуряване на
качеството“:

Комисията направи задълбочен, детайлен и обстоен анализ на изложеното от участника и констатира, че участникът е описал за
всяка от мерките за осигуряване на качеството, дефинирани от възложителя, резултатите, които се очакват от прилагането на
конкретната мярка, и да се предложат Систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, Действия по контрол на
изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и Действия в случаите на констатирано отклонение от плана
за прилагане на конкретната мярка. Така представеното предложение осигурява навременна и качествена реализация на отделните
ремонтни работи, и постигането на реални резултати по отношение качественото изпълнение на настоящата поръчка, отчитайки
спецификата на възлаганите работи, насочено е към конкретната обществена поръчка и не е от общ характер.

Комисията взе единодушно РЕШЕНИЕ, че участникът е изпълнил условието от документацията по отношение наличието и
съдържанието на третия изискуем елемент „Предложение за Мерки за осигуряване на качеството“ от Предложението за изпълнение
на поръчката.

По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „График за изпълнение на ремонта“:

Комисията направи задълбочен, детайлен и обстоен анализ на изложеното от участника и констатира, че участникът е представил
График, който онагледява хода на ремонтните дейности, като дава представа за сроковете за изпълнение като цяло и на отделните
етапи в изпълнението, и за последователността, взаимната връзка, продължителността на изпълнение и ресурсното обезпечаване на
ремонтните работи. Графикът съответства на останалите части от офертата на участника, както и на документацията за участие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Комисията взе единодушно решение, че предложението за изпълнението на поръчката на „ВиК БУНАР“ ЕООД отговаря на
условията, посочени в документацията, по отношение съдържанието и на четирите задължително изискуемите елемента, определени
като минимални изисквания към съдържанието на техническото предложение.

III. Пристъпи се към разглеждане и проверка на ценовото предложение на допуснатия участник № 2 „ВИК-БУНАР“ ЕООД

Участникът е предложил цена за изпълнение на обществената поръчка 54 147,00 лв. (петдесет и четири хиляди сто четиридесет и
седем лева) без ДДС и 64 976,40 лв. (шестдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки), с
ДДС.
Комисията констатира, че:
 

Участникът е представил ценово предложение по образец 2. Предлаганата цена е в български лева без включен ДДС и с
включен ДДС, съобразно изискванията на възложителя. Участникът е оферирал крайна цена, която не надвишава прогнозната
стойност на обществената поръчка. Към ценовото предложение е приложена количествено-стойностна сметка. Не са
констатирани допуснати грешки или пропуски в изчисленията.

С оглед изложеното по-горе, комисията единодушно реши, че ценовото предложение на участник № 2 „ВИК-БУНАР“ ЕООД



отговаря на изискванията на възложителя за форма и съдържание, поради което прави представената от участника оферта да
отговаря на предварително обявените условия на възложителя, и същата се допуска до оценка по критерий „най-ниска цена“.

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, които съответстват на предварително обявените условия, съгласно
критерия за възлагане „най-ниска цена“ и извърши класиране.

Тъй като критерият за възлагане в настоящата обществена поръчка е „най-ниска цена“ и до този етап на разглеждане на офертите е
допуснат само един участник – „ВИК-БУНАР” ЕООД, комисията извърши класиране, както следва:

На първо място в обществена поръчка с предмет „Ремонтни дейности в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания, гр. Хасково” – „ВИК-БУНАР” ЕООД.

На основание чл. 61, ал. 2, т. 2 ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние
и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки

Комисията направи преглед на представения от единствения класиран участник ЕЕДОП – „ВИК-БУНАР” ЕООД. Не се установиха
липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с
изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

Участникът отговаря на изискванията към личното състояние, както и на критериите за подбор. „ВИК-БУНАР” ЕООД е вписан в
ЦПРС за изпълнение на строежи, съгласно Протокол № 1475/ 27.05.2021 г. за следните строежи: I ПЪРВА ГРУПА: строежи от
високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от
ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - TV 023665 1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; (с
изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6) II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № IV - TV
010912 4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; III ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната
инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № III - TV 007965 3.3 строежи от трета до пета категория
съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. IV ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция
„Строителство” на КИД-2008: Удостоверение № V - TV 016294 43.11 Събаряне и разрушаване 43.12 Земни работи 43.13 Сондиране
и пробиване 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради 42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани
другаде 43.91 Покривни работи 43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде 43.21 Изграждане на
електрически инсталации 43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации 43.29
Изграждане на други инсталации 43.31 Полагане на мазилки 43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи 43.33 Полагане на
облицовки и настилки 43.34 Боядисване и стъклопоставяне 43.39 Други довършителни строителни дейности. Срок на валидност на
контролния талон: 30.09.2023 г.
Участникът притежава валидна застраховка „Професионална отговорност” на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ,
съгласно наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, в размер на 600 000,00 лв.
(шестстотин хиляди лева) – застрахователна полица № 04100100006271/13.07.2022 г., издадена от Застрахователно акционерно
дружество Евроинс, със срок - начало 00:00 ч. на 01.08.2022 г. и край 23:59 ч. на 31.07.2023 г.
Участникът е изпълнил дейности с предмет, идентични (еднакви) или сходни с тези на настоящата обществена поръчка за
последните 5 години от датата на подаване на офертата – „Ремонт на работилница , складове, учебна кухня, учебна зала, предверия и
санитарен възел в СУ „Желязко Терпешев“ – гр. Любимец.

Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
Технически ръководител – инж. Петър Рашков Младенов – висше образование, образователно – квалификационна степен магистър
със специалност Промишлено и гражданско строителство, Диплома № 024343/1982 г., издадена от ВИАС гр. София; Специфичен
професионален опит: Технически ръководител на обект „Ремонт на работилница, складове, учебна кухня, учебна зала, предверия и
санитарен възел в СУ“Желязко Терпешев“ – гр. Любимец.
Отговорник „Контрол по качеството“ – Пенко Димитров Петров – Удостоверение № 3160/21.07.2022 г. за завършено обучение по
„Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със
съществените изисквания за безопасност“, издадено от ЦПО „Европартнер“ ЕООД, валидно до 21.07.2023 г.; Специфичен
професионален опит: Отговорник по контрола на качеството на обект „Ремонт на работилница, складове, учебна кухня, учебна зала,
предверия и санитарен възел в СУ „Желязко Терпешев“ – гр. Любимец.
Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството – Фикрет Байрам Вели – Удостоверение № 3162/22.07.2022 г. за
завършено обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“, съгласно чл. 24 и чл. 26 от ЗЗБУТ и изискванията на Наредба
№ РД-07-2 от 16.12.2009 г.“, издадено от ЦПО „Европартнер“ ЕООД, валидно до 22.07.2023 г.; Специфичен професионален опит:
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд на обект „Ремонт на работилница, складове, учебна кухня, учебна зала,
предверия и санитарен възел в СУ „Желязко Терпешев“ – гр. Любимец.
Участникът прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и система за
управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2015.

Установи се съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на единствения допуснат до този етап
участник. С оглед на това комисията извърши следното класиране:

На първо място в обществена поръчка с предмет „Ремонтни дейности в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания, гр. Хасково” – „ВИК-БУНАР” ЕООД.

Предложения на комисията до възложителя:

1. Да определи за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Ремонтни дейности в Център за комплексно обслужване на деца с
увреждания и хронични заболявания, гр. Хасково” – „ВИК-БУНАР” ЕООД и да сключи договор за изпълнение на обществената
поръчка с класирания на първо място участник.
2. Да отстрани от възлагането участник № 1 „АБВ БИЛДИНГ“ ЕООД, въз основа на мотиви, изложени в настоящия протокол.



С извършване на това последно действие приключи работата на комисията.

Протоколът се довърши на 01.11.2022 г. и се подписа от членовете на комисията без особено мнение.

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Петя Григорова Малинова  

Членове на оценителна комисия:

Десислава Николова Тошкова 

Мария Тянкова Тончева 


	

