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Изх. № 3533/09.04.2015 г. 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО” 
 

     

/П/            ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

На 25.03.2015 г. от 14:00 часа, комисия определена със Заповед 

№ 224/24.03.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав: 

Председател:  Надя Петрова – главен експерт в отдел „Обществени 

поръчки и контрол” 

Членове: 1. инж. Анна Славова - Гаврилова – главен експерт в отдел 

“Управление на държавната собственост”, 

3. Десислава Манова – главен специалист в отдел „Управление на 

държавната собственост”, 

 

се събра със задача да разгледа и оцени оферти, събрани чрез публикуване на 

публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

ремонтни дейности на сградата на Военен клуб - гр. Пловдив”. 

Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 14.01.2015 г. под ІD № 9039763 на Портала 

за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана 

изх. № 2484/13.03.2015 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 24.03.2015 

година.  

Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на 

сайта на възложителя. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.  

Присъстващите представители на участниците, подали оферти, попълниха 

таблица на присъстващите лица преди отваряне на офертите на участниците.  

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно 

чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното 

постъпване: 

№ Вх. №/дата и час Участник 

1. Вх. № 2691/23.03.2015 г. в 12:31 ч. „ПРОСТОР 005” ЕООД 
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2. Вх. № 2709/24.03.2015 г. в 09:43 ч. „АВРАМОВ -1” ЕООД 

3. Вх. № 2714/24.03.2015 г. в 10:23 ч. ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” 

4. Вх. № 2722/24.03.2015 г. в 11:33 ч. „ПИРС-Д” ООД 

5. Вх. № 2723/24.03.2015 г. в 11:39 ч. „БУЛСТРОЙ И КО” ООД 

6. Вх. № 2724/24.03.2015 г. в 11:42 ч. „ЦИД АТЛАС” ООД 

7. Вх. № 2732/24.03.2015 г. в 13:43 ч. „СТАНДАРТ СТРОЙ 2003” ЕООД  

8. Вх. № 2734/24.03.2015 г. в 14:02 ч. „СЕДСТРОЙ” ЕООД 

9. Вх. № 2737/24.03.2015 г. в 14:45 ч. „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД 

10. Вх. № 2738/24.03.2015 г. в 15:03 ч. ЕТ „АЗИМ - АЛЕКСАНДЪР 

ВЪРБАНОВ” 

11. Вх. № 2739/24.03.2015 г. в 15:27 ч. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

12. Вх. № 2740/24.03.2015 г. в 15:29 ч. „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ” ЕООД 

13. Вх. № 2741/24.03.2015 г. в 16:08 ч. ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК” 

 

Няма оферти, постъпили след крайния срок.  

Комисията покани законните и упълномощените представители на 

участниците, подали оферти, да присъстват при отварянето им, като ги запозна със 

състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа.  

При отварянето на офертите присъстваха законни и упълномощени 

представители на следните участници:  

1. Анна Дафова Асенова – упълномощен представител на „Братя 

Пашкулеви” ООД,  

2. Живко Димитров - упълномощен представител на ДЗЗД 

„ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК”, 

 

Приложение № 2 - Предлагана цена и Приложение № 3 - Техническо 

предложение на всички оферти, бяха подписани от членовете на комисията и от един 

представител от присъстващите участници.  

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи 

следващото закрито заседание да се проведе на 06.04.2015 година.  

На 07.04.2015 г., комисията продължи своята работа на закрито заседание за 

разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване:  

1. Участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД е представил оферта с вх. 

№ 2691/23.03.2015 г. в 12:31 часа, при разглеждането на която комисията констатира 

следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 012708 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 
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- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, 

т. 1 от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № V - TV 008843 на Камарата 

на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове: 41.20; 

42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 

43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20). 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД не е представил 

заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за изпълнение на 

строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4. от 

ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с категория „местно значение”), 

комисията приема, че офертата на участникът „ПРОСТОР 005” ЕООД не 

отговаря на изискванията на Възложителя и не я допускат до оценяване. 

 

2. Участникът „АВРАМОВ -1” ЕООД е представил оферта с вх. 

№ 2709/24.03.2015 г. в 09:43 часа, при разглеждането на която комисията констатира 

следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 003155 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, 

т. 1 от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № III- TV 000743 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- трета група - строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1 от 

ПРВВЦПРС 

- строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № IV - TV 001537 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС 
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Представено е заверено копие на Удостверение № V - TV 002327 на Камарата 

на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове: 41.20; 

42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 

43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20). 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът „АВРАМОВ -1” ЕООД не е представил 

заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за изпълнение на 

строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4. от 

ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с категория „местно значение”), 

комисията приема, че офертата на участникът „АВРАМОВ -1” ЕООД не 

отговаря на изискванията на Възложителя и не я допускат до оценяване. 

3. Участникът ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” е представил оферта с вх. 

№ 2714/24.03.2015 г. в 10:23 часа, при разглеждането на която комисията констатира 

следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 011240 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, 

т. 1 от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № V - TV 007740 на Камарата 

на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове: 41.20; 

42.11; 42.12; 42.13; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 

43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20). 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът ЕТ „АС-СТРОЙ-Янко Славчев” не е 

представил заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за 

изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. от ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с категория „местно 

значение”), комисията приема, че офертата на участникът ЕТ „АС-СТРОЙ-

Янко Славчев” не отговаря на изискванията на Възложителя и не я допускат 

до оценяване. 
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4. Участникът „ПИРС-Д” ООД е представил оферта с вх. № 2722/24.03.2015 г. 

в 11:33  часа, при разглеждането на която комисията констатира следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 001375 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № II - TV 000343 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- втора група - строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № III - TV 000304 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- трета група - строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1 от 

ПРВВЦПРС 

- строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № IV - TV 000478 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС 

 

Представено е заверено копие на Удостверение № V - TV 000878 на Камарата 

на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове: 41.20; 

42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.99; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 

43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20). 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът „ПИРС-Д” ООД не е представил заверено 

копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за изпълнение на строежи 

по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4. от ПРВВЦПРС - 

недвижими културни ценности с категория „местно значение”), комисията 

приема, че офертата на участникът „ПИРС-Д” ООД не отговаря на 

изискванията на Възложителя и не я допускат до оценяване. 
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5. Участникът „БУЛСТРОЙ И КО” ООД е представил оферта с вх. 

№ 2723/24.03.2015 г. в 11:39 часа, при разглеждането на която комисията констатира 

следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 009100 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от четвърта и пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № II - TV 002056 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- втора група - строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № III - TV 002234 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- трета група - строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1 от 

ПРВВЦПРС 

- строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № IV - TV 004428 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № V - TV 008843 на Камарата 

на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове: 41.20; 

42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 

43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20). 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът „БУЛСТРОЙ И КО” ООД не е 

представил заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за 

изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. от ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с категория „местно 

значение”), комисията приема, че офертата на участникът „БУЛСТРОЙ И 

КО” ООД не отговаря на изискванията на Възложителя и не я допускат до 

оценяване. 
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6. Участникът „ЦИД АТЛАС” ООД е представил оферта с вх. 

№ 2724/24.03.2015 г. в 11:42 часа. При разглеждане на офертата, комисията 

констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

7. Участникът „СТАНДАРТ СТРОЙ 2003” ЕООД е представил оферта с вх. 

№ 2732/24.03.2015 г. в 13:43 часа, при разглеждането на която комисията констатира 

следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 013071 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № V - TV 008843 на Камарата 

на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове: 41.20; 

42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.99; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 

43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20). 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът „СТАНДАРТ СТРОЙ 2003” ЕООД не е 

представил заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за 

изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. от ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с категория „местно 

значение”), комисията приема, че офертата на участникът „СТАНДАРТ 

СТРОЙ 2003” ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя и не я 

допускат до оценяване. 

8. Участникът „СЕДСТРОЙ” ЕООД е представил оферта с вх. 

№ 2734/24.03.2015 г. в 14:02 часа, при разглеждането на която комисията констатира 

следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 008930 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № V - TV 005815 на Камарата 

на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове: 41.20; 
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42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.21; 43.29; 43.31; 43.32; 

43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99). 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът „СЕДСТРОЙ” ЕООД не е представил 

заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за изпълнение на 

строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4. от 

ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с категория „местно значение”), 

комисията приема, че офертата на участникът „СЕДСТРОЙ” ЕООД не 

отговаря на изискванията на Възложителя и не я допускат до оценяване. 

9. Участникът „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД е представил оферта с вх. 

№ 2737/24.03.2015 г. в 14:45 часа, при разглеждането на която комисията констатира 

следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 011778 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, 

т. 1.1.6  и т. 1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът „БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ” ООД не е 

представил заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за 

изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. от ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с категория „местно 

значение”), комисията приема, че офертата на участникът „БРАТЯ 

ПАШКУЛЕВИ” ООД не отговаря на изискванията на Възложителя и не я 

допускат до оценяване. 

10. Участникът ЕТ „АЗИМ - АЛЕКСАНДЪР ВЪРБАНОВ” е представил 

оферта с вх. № 2738/24.03.2015 г. в 15:03 часа, при разглеждането на която 

комисията констатира следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 002299 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 
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- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът ЕТ „АЗИМ - АЛЕКСАНДЪР 

ВЪРБАНОВ” не е представил заверено копие от Удостоверението за 

регистрация в ЦПРС за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” 

от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4. от ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с 

категория „местно значение”), комисията приема, че офертата на участникът 

ЕТ „АЗИМ - АЛЕКСАНДЪР ВЪРБАНОВ” не отговаря на изискванията на 

Възложителя и не я допускат до оценяване. 

11. Участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е представил оферта с вх. 

№ 2739/24.03.2015 г. в 15:27 часа, при разглеждането на която комисията констатира 

следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 010489  от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № II - TV 002551 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- втора група - строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № V - TV 007200 на Камарата 

на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове: 41.20; 

42.11; 42.12; 42.13; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 

43.91; 43.99; 80.20). 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД не е 

представил заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за 

изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. от ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с категория „местно 

значение”), комисията приема, че офертата на участникът „КСВ 
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ИНЖЕНЕРИНГ” ООД не отговаря на изискванията на Възложителя и не я 

допускат до оценяване. 

12. Участникът „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ” ЕООД е представил оферта с вх. 

№ 2740/24.03.2015 г. в 15:29 часа, при разглеждането на която комисията констатира 

следното: 

Представено е заверено копие на Удостверение № I - TV 012430  от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- първа група - строежи от високото строителство, прилежащата му 

инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета до пета категория (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. и т. 1.5.6) съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № II - TV 003255 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- втора група - строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № IV - TV 006007 от Камарата 

на строителите в България, за изпълнение на строежи със следния обхват: 

- четвърта група - строежи от благоустройствената инфраструктура, 

хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1 

от ПРВВЦПРС 

- строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС 

Представено е заверено копие на Удостверение № V - TV 008624 на Камарата 

на строителите в България, за пета група строежи - отделни видове строителни и 

монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008, с класове: 41.20; 

42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 

43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20). 

Съгласно т. 1.1.2. на Допълнителна информация на Раздел III от публична 

покана с изх. № 2484/13.03.2015 г. „Доказателства за вписване в Централния 

професионален регистър за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от 

ЗУТ - представя се заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС и 

валиден талон”. 

Предвид на това, че участникът „ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ” ЕООД не е 

представил заверено копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС за 

изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е” от ЗУТ (чл. 5, ал. 6, т. 

1.4.4. от ПРВВЦПРС - недвижими културни ценности с категория „местно 

значение”), комисията приема, че офертата на участникът „ИНФРАКОРЕКТ 

СТРОЙ” ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя и не я допускат 

до оценяване. 

13. Участникът ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК” е представил оферта с вх. 

№ 2741/24.03.2015 г. в 16:08 часа. При разглеждане на офертата, комисията 

констатира, че същата отговаря на изискванията на Възложителя. 
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ІІ. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към разглеждане и 

проверка на предложените от участниците цена за изпълнение на поръчката, 

срок за изпълнение на поръчката и единични показатели за ценообразуване на 

офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя: 
 

1.1. Участникът „ЦИД АТЛАС” ООД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер общо на 41 595,06 лв. без ДДС. 

1.2. Участникът „ЦИД АТЛАС” ООД е предложил срок за изпълнение 14 

календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка. 

1.3. Участникът „ЦИД АТЛАС” ООД е предложил ценообразуващи 

показатели за непредвидено възникнали и не включени в техническата 

спецификация ремонтни строително-монтажни работи, както следва: 

- часова ставка – 2,80 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд – 85 % 

- печалба върху всички РСМР – 5 % 

- доставно – складови разходи – 5 % върху стойността на доставените 

материали 

където: 

Ц ед. пок. = [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд)  х (1 + % печалба) х 0,4] + 

                                                     100%                             100% 

 

               + [ (1 + % дост. скл.)  х  (1 + % печалба)  х 0,6] 

                                       100%                             100% 

 

Ц ед. пок. = [2,80 х (1+ 85 %) х (1 + 5 %) х 0,4] + [(1+5 %) х (1+5 %) х 0,6] 

                                     100%          100%        100 %        100 % 

 

Ц ед. пок. = [2,80 х 1,85 х 1,05 х 0,4] + [1,05х 1,05 х 0,6] = 2,18 + 0,66 = 2,84 
 

2.1. Участникът ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК”е предложил цена за 

изпълнение на поръчката в размер общо на 42 674,50 лв. без ДДС. 

2.2. Участникът ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК”е предложил срок за 

изпълнение 9 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна 

площадка. 

2.3. Участникът ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК” е предложил 

ценообразуващи показатели за непредвидено възникнали и не включени в 

техническата спецификация ремонтни строително-монтажни работи, както следва: 

- часова ставка – 2,63 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд – 40 % 

- печалба върху всички РСМР – 1 % 

- доставно – складови разходи – 1 % върху стойността на доставените 

материали 

където: 

Ц ед. пок. = [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд)  х (1 + % печалба) х 0,4] + 

                                                     100%                             100% 
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               + [ (1 + % дост. скл.)  х  (1 + % печалба)  х 0,6] 

                                       100%                             100% 

 

Ц ед. пок. = [2,63 х (1+ 40 %) х (1 + 1 %) х 0,4] + [(1+1 %) х (1+1 %) х 0,6] 

                                     100%          100%        100 %        100 % 

 

Ц ед. пок. = [2,63 х 1,4 х 1,01 х 0,4] + [1,01 х 1,01 х 0,6] = 1,49 + 0,61 = 2,10 

 

III. Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към определяне 

на оценка на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по 

критерия “икономически най-изгодна оферта”: 

 

1.1. Участникът „ЦИД АТЛАС” ООД е предложил цена за изпълнение на 

поръчката в размер общо на 41 595,06 лв. без ДДС. 

Р1 – предлагана цена – до 60 точки 

Оценката на показателя Р1 се определя по формулата: 

Р1 = Рmin/Pсъотв. х 60 

където: 

Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката 

P съотв. – предложената цена от съответния участник 

 

Р1 = 41 595,06 / 41 595,06 х 60 = 60 точки 

Р1 = 60 точки 
 

1.2. Участникът „ЦИД АТЛАС” ООД е предложил срок за изпълнение 9 

календарни дни, считано от датата на откриване на строителна площадка. 

Р2 – срок за изпълнение на поръчката – до 20 точки 
Оценката на показателя Р2 се определя по формулата: 

Р2 = Р min/Р съотв. х 20 

където: 

Р min – най-краткия предложен от участниците срок за изпълнение на 

поръчката 

P съотв. – предложения срок за изпълнение на поръчката 

 

Р2 = 9/14 х 20 = 12,86 точки 

Р2 = 12,86 точки 

 

1.3. Участникът „ЦИД АТЛАС” ООД 

Р 3 – оценка на единичните показатели за ценообразуване – до 20 точки 

Оценката на показателя Р3 се определя по формулата: 

Р3 = Ц ед. пок. min/ Ц ед. пок. съотв. х 20 

          където: 

Ц ед. пок. min – най ниската обща стойност на ед. показатели, предложени от 

участниците  
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Ц ед. пок. съотв. – предложената обща стойност на ед. показатели, предложени 

от съответния участник 

 

Ц ед. пок.съотв. = 2,84 
 

Р3 = 2,10 / 2,84 х 20 = 14,79 точки 

Р3 = 14,79 точки 
 

КО = Р1 + Р2 + Р3 = 60 + 12,86 + 14,79 = 87,65 точки 

 

2.1. Участникът ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК” е предложил цена за 

изпълнение на поръчката в размер общо на 42 674,50 лв. без ДДС. 

Оценката на показателя Р1 се определя по формулата: 

Р1 = Рmin/Pсъотв. х 60 

където: 

Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката 

P съотв. – предложената цена от съответния участник 

Р1 = 41 595,06 / 42 674,50 х 60 = 58,48 точки 

Р1 =58,48 точки 

 

2.2. Участникът ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК”е предложил срок за 

изпълнение 9 календарни дни, считано от датата на откриване на строителна 

площадка. 

Р2 – срок за изпълнение на поръчката – до 30 точки 

Оценката на показателя Р3 се определя по формулата: 

Р2 = Р min/Р съотв. х 20 

където: 

Р min – най-краткия предложен от участниците срок за изпълнение на 

поръчката 

P съотв. – предложения срок за изпълнение на поръчката 
 

Р2 = 9/ 9 х 20 = 20 точки 

Р2 = 20 точки 
 

2.3. Участникът ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК” 

Оценката на показателя Р3 се определя по формулата: 

Р3 = Ц ед. пок. min/ Ц ед. пок. съотв. х 20 

където: 

Ц ед. пок. min – най ниската обща стойност на ед. показатели, предложени 

отучастниците  

Ц ед. пок. съотв. – предложената обща стойност на ед. показатели, предложени 

от съответния участник 

 

Ц ед. пок. съотв. = 2,10 
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Р3 = 2,10/2,10 х 20 = 20 точки 

Р3 = 20 точки 
 

КО = Р1 + Р2 + Р3 = 58,48 + 20 + 20= 98,48 точки 

 

IV. Класиране на офертите: 
 

№ УЧАСТНИК точки 

1. ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК” 98,48 

2. „ЦИД АТЛАС” ООД 87,65 

 

Комисията, определена да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Извършване на ремонтни дейности на сградата на Военен клуб - гр. Пловдив”, 

предлага за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място 
участник ДЗЗД „ИНТЕРХОЛД - ПАРСЕК” с оферта вх. № 2741/24.03.2015 г. и 

комплексна оценка от 98,48 точки. 

Комисията проведе 3 (три) заседания (25.03.2015 г., 07.04.2015 г. и 

08.04.2015 г.) по разглеждане на получените и допуснати до оценяване оферти. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата процедура. 

 

Председател:   Надя Петрова /п/ 

Членове:     1. инж. Анна Славова - Гаврилова /п/ 

  2. Десислава Манова /п/ 


