
 



 4. „Релинг“ ЕООД – Плевен, с вх. № I-01-1737/12.06.2015 г., 15:15ч. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

          Членовете на Комисията, след получаване на списъка с участниците, 

попълниха декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП за отсъствието на 

пречки за назначаването им, както и за поемане на задължение да пазят в 

тайна обстоятелствата, станали им известни във връзка с работата на 

Комисията. 

 

I. Отваряне на офертите, обявяване на ценовите 

предложения и допускане до разглеждане им. 

Комисията пристъпи към отварянето на плика с офертите и към 

проверка на съответствието й с изискванията посочени в публичната 

покана  и изискванията на ЗОП, като констатира следното: 

1. Представената оферта и документи към нея на  ЕТ „Идеал – Хасан 

Юсеинов“ – В. Търново, „Стройпродукт“  ЕООД – Плевен  и „Релинг“ 

ЕООД – Плевен отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия и са представени всички изискуеми документи. 

 2. Представената оферта и документи към нея на „Проект-строй” 

ЕООД-Шумен не отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия и не са представени всички изискуеми документи, а именно:         

представената оферта, техническо предложение, ценово предложение, вкл. 

количествено – стойностна сметка е непълна и касае част от обособена 

позиция 2 – „Текущ ремонт на плосък покрив“; в техническото 

предложение/което касае част от обособена позиция 2/ е посочен срок за 

изпълнение – 25 календарни дни, а в диаграмата на работната ръка за 

изпълнение на обекта – 43 дни; изисканите сертификани и удостоверение 

от Камара на строителите в РБ не са нотариално заверени. 

        Така представената оферта е непълна и неотговаря на изискванията на 

възложителя. 

Съгл. чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от 

участие в процедурата участник, който е представил оферта, която е 

непълна или не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя.  

   Въз основа на проверката комисията РЕШИ:  

 ДОПУСКА до участие подадената оферта на ЕТ „Идеал – Хасан 

Юсеинов“ – В. Търново, „Стройпродукт“  ЕООД – Плевен  и „Релинг“ 

ЕООД – Плевен. 

          На осн. чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията ПРЕДЛАГА за 

отстраняване от участие в процедурата и недопуска до разглеждане 

подадената оферта на: 

 „Проект-строй” ЕООД-Шумен е представил оферта, техническо 

предложение, ценово предложение, вкл. количествено – стойностна 

сметка, която е непълна и касае част от обособена позиция 2 – „Текущ 



ремонт на плосък покрив“; в техническото предложение/което касае част 

от обособена позиция 2/ е посочен срок за изпълнение – 25 календарни 

дни, а в диаграмата на работната ръка за изпълнение на обекта – 43 дни; 

изисканите сертификани и удостоверение от Камара на строителите в РБ 

не са нотариално заверени. Така подадена оферта е непълна и неотговаря 

на изискванията на възложителя. 

Комисията съобщи ценовите предложения. Техническите и ценовите 

предложения не са подписани от представители на участниците, поради 

липсва на присъстващи такива. 

 

ІІ. Съдържание и направени предложения на допуснатите 

участници, както следва:  

 1. Предложени условия от ЕТ „Идеал – Хасан Юсеинов“ – В. 

Търново, за 2-ра обособена позиция, както следва:  

- предлагат организация и план на работа за извършване на 

строително-ремонтните работи, подробно описан в техническото 

предложение;  

 - обща стойност в размер на 159 295.82/сто петдесет и девет хиляди 

двестта деветдесет и пет лева и 82ст/лв. без ДДС. 

 -  предлагат срок за изпълнение - 50/петдесет/ календарни дни от 

връчване на възлагателно писмо; 

    - предлагат допълнителен гаранционен срок - 3/три/ години; 

   - срок за реакция и отсраняване на повреда – 1/един/ календарен ден;  

  - срок на валидност на офертата - 120/сто и двадесет/ календарни 

дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

       2.  Предложени условия от „Стройпродукт“  ЕООД – Плевен, за 2-ра 

обособена позиция,  както следва:  

- предлагат организация и план на работа за извършване на 

строително-ремонтните работи, подробно описан в техническото 

предложение;  

 - обща стойност в размер на 155 996.26/сто петдесет и пет хиляди 

деветстотин деветдесет и шест лева и 26ст./лв. без ДДС; 

 -  предлагат срок за изпълнение - 20/двадесет / календарни дни;  

    - предлагат допълнителен гаранционен срок - 5/пет/ години; 

   - срок за реакция и отсраняване на повреда – 1/един/ календарен ден; 

  - срок на валидност на офертата - 120/сто и двадесет/ календарни 

дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

         3. Предложени условия от „Релинг“ ЕООД – Плевен, за 1-ра 

обособена позиция,  както следва:  

- предлагат организация и план на работа за извършване на 

строително-ремонтните работи, подробно описан в техническото 

предложение;  

 - обща стойност в размер на 89 997.75/осемдесет и девет хиляди 

деветстотин деветдесет и седем лева и 75ст./лв. без ДДС; 



 -  предлагат срок за изпълнение - 90/деветдесет/ календарни дни;  

    - предлагат допълнителен гаранционен срок - 1/една/ година; 

   - срок за реакция и отсраняване на повреда – 25/двадесет и пет/ 

календарни дни; 

  - срок на валидност на офертата - 120/сто и двадесет/ календарни 

дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

    ІІІ. Разглеждане и оценяване на допуснатите оферти по 

обособени позиции:  

Комисията пристъпи към оценяване на офертата, съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в публичната покана критерий за 

оценка и за двете обособени позиции е  икономически най-изгодната 

оферта съобразена със следните показатели и тяхната относителна 

тежест: 1. Обща цена – до 65т. /по формула/; 2. Срок за изпълнение – 

25т. /по формула/; 3. Гаранционен срок – 5т. /по формула/ и 4.Срок за 

реакця и отстраняване на повреда  - 5т./по формула/. 

 Комисията извърши оценяването на офертата, както следва: 

 

І обособена позиция: 

 

№ Участник 
Обща цена 

маx. 65т. 

 

Срок за 

изпълнен

ие 

мах. 25т. 

 

Гаранци

онен 

срок мах. 

5т. 

Срок за 

реакция и 

отстр на 

повреда мах. 

5т. 

 

 

Общо 

 

1. 

 

„Релинг“ 

ЕООД – 

Плевен 

 

65т. 25т. 5т. 5т. 100т. 

  

ІІ обособена позиция: 

№ Участник 
Обща цена 

маx. 65т. 

 

Срок за 

изпълнен

ие 

мах. 25т. 

 

Гаранци

онен 

срок мах. 

5т. 

Срок за 

реакция и 

отстр на 

повреда мах. 

5т. 

 

 

Общо 

 

 

1. 

 

ЕТ „Идеал – 

Хасан Юсеинов“ 

– В. Търново 

 

63.64т. 10т. 3т. 5т. 81.64т. 

 

2. 

 

„Стройпродукт“  

ЕООД – Плевен 

 

65т. 25т. 5т. 5т. 100т. 

 

 



Мотиви за всички обособени позиции: 

Съгласно методиката оценяването се извършва на базата на 

комплексна оценка Ккомпл., определена по следните показатели: К1- 

предложена цена/по формула/,  К2 –Срок за изпълнение /по формула/, К3 

– Гаранционен срок /по формула/ и К4 –Срок за реакця и отстраняване 

на повреда /по формула/. 

 

Ккомпл.  = К1 + К2 + К3 + К4. 

 Максималният брой точки е 100. На първо място се класира 

предложението, получило най-висока комплексна оценка Ккомпл. 

Показателите К1, К2, К3 и К4 имат количествено и стойностно 

измерение, което подлежи на съпоставка с обикновено математическо 

действие и оценяването се извърши чрез прилагането на формулата, 

съгласно посоченото в одобрената Методика. 

 

ІV.КЛАСИРАНЕ: 

 Комисията извърши класиране по обособени позиции на 

допуснатите  участници по посочените показатели в методиката, както 

следва: 

І обособена позиция: 

Първо място: „Релинг“ ЕООД – Плевен 

седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Васил Априлов“ 20. 

          с  комплексна оценка: 100т. 

 

ІІ обособена позиция: 

Първо място: „Стройпродукт“  ЕООД – Плевен 

седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Дойран” 160. 

с  комплексна оценка: 100т. 

           

Второ място: : ЕТ „Идеал – Хасан Юсеинов“ – В. Търново 

седалище и адрес на управление: гр. В. Търново, ул. “Елин Пелин” 24. 

с  комплексна оценка: 81.64т. 

 

        След разглеждане и оценка на представената оферта и прилагане 

критерия “икономическа най-изгодна оферта”, Комисията ПРЕДЛАГА на 

Ректора на МУ-Плевен, както следва: 

           -   За обособена позиция 1 класираният на първо място „Релинг“ 

ЕООД – Плевен да осъществи: Изграждане на открита спортна 

площадка при МУ-Плевен, ул. „Кл. Охридски“ 1. 

 - За обособена позиция 2 класираният на първо място 

„Стройпродукт“  ЕООД – Плевен  да осъществи: Текущ ремонт, както 

следва: на Студентски стол при МУ-Плевен, ул. „Кл. Охридски“ 22 и 

на плосък покрив в Ректорат 1 при МУ-Плевен. 



 

 


