
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Елин Пелин ”
гр. Варна, ул.”Тодор Влайков” №18, тел./факс 613 156, тел. 613 129, 613 142

ПРОТОКОЛ

Днес, 05.06.2018 г. в 14.30 часа в сградата на СУ „Елин Пелин” гр. Варна, комисия 
в състав:

Председател: Светлана Спасова Кателиева -  ЗДАСД

Членове: 1. Цветанка Димитрова Стойчева - ЗДУД
2. Емил Викторов Горанов -  главен счетоводител
3. адв. Д-р Олга Томова-Куцарова
4. Иринка Койчева Николова -  представител на ОП „Инвестиционна 

политика“ Община Варна

съгласно заповед № РД -  07 - 1076 / 05.06.2018 г. на Директора на СУ „Елин Пелин” гр. 
Варна се събра със задача да разгледа и класира постъпилите оферти за избор на фирма 
изпълнител на обществената поръчка за извършване на СМР -  „Ремонт на ограда на 
двора на СУ „Елин Пелин“, обявена, съгласно заповеди РД-07- 934 /25.04.2018г. и № РД 
-  07 -  1042 / 29.05.2018г. на Директора на СУ „Елин Пелин”.

1. Присъстват всички членове на комисията, не присъстват представители на 
участниците и председателят обяви откриването на конкурса.
II. Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации, че нямат материален 
интерес от сключване на договор е определен участник в конкурса и че не са свързани 
лица по смисъла на Търговския закон и декларации във връзка със законосъобразното 
обработване на лични данни при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.
Председателят на комисията Светлана Спасова Кателиева представи два плика на 
кандидатите за избор на фирма изпълнител на обществената поръчка.
III. Комисията констатира следното:
1. В срок до 16.30 часа на 04.06.2018 г. във СУ „Елин Пелин” гр. Варна са постъпили 

две оферти в запечатани и непрозрачни пликове:
1.1. „Строй дом 79“ ЕООД гр. Самоков, е вх. № 1349/28.05.2018 г.
1.2. „Алсис“ ЕООД гр. Варна, е вх. № 1350/28.05.2018 г.
2. Комисията констатира, че депозираните пликове са стабилно запечатани, не 
позволяващи предварителното им разпечатване и са в цялост към момента на започване 
на процедурата, и че върху пликовете са положен съответните печати е входящ номер и 
датата на подаването, предмета на обществената поръчка и данни на кандидатите. 
Комисията установи, че са налице условията за провеждането на самия избор на фирма 
изпълнител и пристъпи към отварянето на пликовете.



3. Комисията прегледа документите за участие в избора на фирма изпълнител и 
констатира следното:
3.1 .Предложението на кандидата „Строй дом 79“ ЕООД гр. Самоков 
с вх. № 1349/28.05.2018 г. съдържа следните документи:
I .Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника /Образец №1/.
2. Административни сведения за участника (Образец № 2).
3. Декларация по чл.97, ал.5 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от 
ЗОП (Образец № 3 и №4).
4. Списък на строителството/ремонтите, еднакво или сходно на предмета на настоящата 
поръчка, изпълнено през последните пет години до датата на подаване на офертата в 
настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си (Образец № 5).
5. Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с 
валиден талон за 2017г. за изпълнение на обекти , предмет на поръчката или 
декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните 
органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е 
определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената 
поръчка.
6. Списък на техническите лица и квалифицираните строителни работници, 
отговарящи за изпълнение на поръчката (Образец № 6 и №7).
7. Списък на техническото оборудване, необходимо за извършване на услугата 
(Образец № 8).
8. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд (Образец № 9).
9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 10).
10. Декларация за посещение на обекта, удостоверено с подпис на посоченото 
длъжностно лице (Образец № 11).
II .Заверено от участника копие на валидна застраховка „Професионална отговорност" 
за строителство, по смисъла на чл.171 от ЗУТ, съответстваща на предмета на 
поръчката.
12. Декларация за основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 
изпълнение на поръчката (Образец № 12).
13. Декларация за гаранционни срокове за всички видове строително-монтажни работи, 
предвидении за изпълнение на обекта (Образец № 13).
14. Линеен график за изпълнение (Образец №14)
15. Декларация за подизпълнител (Образец №15)
16. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 18)
17. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 16). В така 
представената оферта никъде и по никакъв начин не следва да фигурира информация за 
цените.
18. „Предлагани ценови параметри (Образец № 17).

Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни след крайния срок за получаване 
на оферти.



3.2.Предложението на кандидата „Алсис“ ЕООД гр. Варна 
с вх. № 1350/28.05.2018 г. съдържа следните документи:
I .Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника /Образец №1/.
2. Административни сведения за участника (Образец № 2).
3. Декларация по чл.97, ал.5 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от 
ЗОП (Образец № 3 и №4).
4. Списък на строителството/ремонтите, еднакво или сходно на предмета на настоящата 
поръчка, изпълнено през последните пет години до датата на подаване на офертата в 
настоящата процедура, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си (Образец № 5).
5. Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено е 
валиден талон за 2017г. за изпълнение на обекти , предмет на поръчката или 
декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните 
органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е 
определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената 
поръчка.
6. Списък на техническите лица и квалифицираните строителни работници, 
отговарящи за изпълнение на поръчката (Образец № 6 и №7).
7. Списък на техническото оборудване, необходимо за извършване на услугата 
(Образец № 8).
8. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд (Образец № 9).
9. Декларация за съгласие е клаузите на приложения проект на договор (Образец № 10).
10. Декларация за посещение на обекта, удостоверено е подпис на посоченото 
длъжностно лице (Образец № 11).
II .Заверено от участника копие на валидна застраховка „Професионална отговорност" 
за строителство, по смисъла на чл.171 от ЗУТ, съответстваща на предмета на 
поръчката.
12. Декларация за основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 
изпълнение на поръчката (Образец № 12).
13. Декларация за гаранционни срокове за всички видове строително-монтажни работи, 
предвидении за изпълнение на обекта (Образец № 13).
14. Линеен график за изпълнение (Образец №14)
15. Декларация за подизпълнител (Образец №15) - неприложимо
16. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 18)
17. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 16). В така 
представената оферта никъде и по никакъв начин не следва да фигурира информация за 
цените.
18. „Предлагани ценови параметри (Образец № 17).

Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни след крайния срок за получаване 
на оферти.

Комисията прегледа документите за участие в процедурата на кандидатите. 
Участниците представят всички изискуеми документи.



III. Ha основание чл.107, т.2 „а” от ЗОП, комисията предлага отстраняване от по
нататъшно участие в процедурата на следните участници:

1. „Строй дом 79“ ЕООД гр. Самоков -  участникът не отговаря на изискванията 
на Възложителя по отношение на технически възможности и квалификация. Съгласно 
Условията по обществена поръчка чрез обява за избор на фирма изпълнител на 
обществената поръчка за извършване на СМР -  „Ремонт на ограда на двора на СУ „Елин 
Пелин“, раздел III. Специфични условия за участие в процедурата чл. 16 т. 5.1 кандидатът 
е предоставил списък на строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от 
датата на подаване на заявлението или на офертата /Образец № 5/, който съдържа 
несходни на предмета на настоящата поръчка, а именно вид на строителството: 
покривни работи /доставка и монтаж на покривни работи/ доставка и монтаж на олуци, 
водосточни тръби, ремонт на дървена покривна конструкция, доставка и полагане на 
хидроизолация, демонтаж, частична подмяна и монтаж на керемиди/, фасадни работи 
/доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по фасадните стени, топлоизолация, 
доставка и полагане на силикатна мазилка по фасади, доставка и монтаж на PVC и AL 
дограма, доставка и монтаж на XPS топлоизолация, доставка и полагане на нов паркет, 
даставка и монтаж на метални врати, изкърпване, шпакловане, боядисване, доставка и 
монтаж на фаянс, теракот, гранитогрес, ремонт на ВиК инсталация, доставка и монтаж 
на водомери, бойлер, моноблок, мивки, смесители, аксесоари за инвалиди, 
електроремотни работи /доставка и монтаж на ел. табло, полагане на кабели -  СВТ, ПВ, 
ПВВМ, доставка и монтаж на плафониера и ЛОТ, доставка и монтаж на ключове и 
контакти/, ремонт на гръмоотводна инсталация, машинен и ръчни изкопи, полагане на 
бетон, доставка на едър дренажен чакъл, уплътняване земни почви с тръмбовка, 
полагане на пясъчна подложка, доставка и полагане на ПЕ, PVC и чугунени тръби, 
доставка и полагане на дренажни тръби, възстановяване на тротоарна настилки, доставка 
и монтаж на дюшеме, включително циклене и боядисване, кофражни работи, 
армировъчни и бетонови работи, изработка на метален парапет и др.

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 
кандидатите, чиито технически предложения отговарят на изискванията на 
Възложителя.

V. Комисията оцени и класира кандидатите за извършване на СМР -  „Ремонт на ограда 
на двора на СУ „Елин Пелин“:

I -  во място: „Алсис“ ЕООД гр. Варна
Ценовото предложение на фирмата е 95 255,28 лева с ДДС.

VI. Мотивиране за класирането:
Фирма „Алсис“ ЕООД гр. Варна представя всички изискуеми документи, които 
отговарят на изискванията на Възложителя по отношение на технически възможности и 
квалификация. Ценовото предложение е сравнително ниска стойност и не надвишава 
прогнозната стойност от КСС.



VI. Комисията единодушно реши да предложи на директора на СУ „Елин 
Пелин“ гр. Варна да сключи договор за извършване на СМР -  „Ремонт на ограда на 
двора на СУ „Елин Пелин“ с фирма „Алсис“ ЕООД гр. Варна и цялата документация в 
процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение.

Комисията приключи работа на 05.06.2018 г. в 16.00 ч., и изготви протокол.
Комисия:

Председател: Светлана Спг 

Членове: 1. Цветанка I

2. Еми.

3. адв.,

4. Ирш


