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П Р О Т О К О Л   № 1  

    

oт проведена обществена поръчка възлагана чрез Публично състезание с предмет: 

„Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за 

физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за 

нуждите на проект - Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, открита с Решение 

№ 157 РД-08/08.03.2019 г. на Директора на Института по минералогия и 

кристалография "Акад. Иван Костов" и регистрирана в Агенция за обществени поръчки 

под № 01517-2019-0001. 

 На 02.04.2019 г. от 10:00 часа в сградата на Института по минералогия и 

кристалография "Акад. Иван Костов" на адрес: гр. София,  ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2, 

бл. 107, заседателна зала, в изпълнение на заповед № 147 РД-09/02.04.2019 г.  на 

Директора на Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" – 

проф. Росица Николова, комисията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Борис Шивачев – професор, д-р; 

ЧЛЕНОВЕ:    

1. Ангел Николов – юрист; 

2. Владислав Костов – доцент, д-р; 

3. Венета Георгиева – касиер, счетоводство; 

4. Вяра Пангарова – касиер, счетоводство; 

 

се събра да разгледа, оцени и класира офертите на участниците в обществена 

поръчка възлагана чрез Публично състезание с предмет: „Извършване на строително-

ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на 

иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на проект - Център за 

компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, ДБФП 

BG05M2OP001-1.002-0005-C01“ 
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 На председателя на комисията се предадоха офертите и протокола по чл. 48, ал. 6 

от ППЗОП, съдържащ списък със следните участници: 

 

№ РЕГИСТРАЦИОНЕН 

ИНДЕКС /вх.№/  

ДАТА НА 

ПОДАВАНЕ 

НА 

ОФЕРТАТА 

ЧАС НА 

ПОДАВАНЕ 

НА 

ОФЕРТАТА 

ИМЕ НА УЧАСТНИК В 

ПРОЦЕДУРАТА 

1.  186 РД-08 19.03.2019 10.45 „Пламарски“ ЕООД 

2.  215 РД-08 01.04.2019 11.25 „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД 

3.  216 РД-08 01.04.2019 14.07 „Ремонт П Строй“ ЕООД 

  

След запознаване със списъка с участници, председателят и членовете на комисията 

попълниха и подписаха декларации за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 от ЗОП, 

за спазване на изискванията по чл. 51, ал. 8, 9 и 13 от ППЗОП, които се представят на 

възложителя.   

 На заседанието на комисията присъства представител на участника „Пламарски“ 

ЕООД, а именно: Пламен Маринов Скилев – управител на „Пламарски“ ЕООД. 

 Председателят на комисията оповести списъка на офертите по реда на тяхното 

постъпване и след като се убеди, че предложенията са постъпили в срок до 16:00 часа 

на 01.04.2019 г., съобразно изискванията на чл.47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП в запечатана 

непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни и в съответствие с изискванията на 

възложителя, пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. „ПЛАМАРСКИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. 

„Банишора“, ул. „Генерал Столетов“ № 5А, вх. Б, ет. 7, ап. 40 тел: 0877139131, e-mail: 

plamarski@mail.bg, с оферта с вх. № 186 РД-08/19.03.2019 г., 10.45 ч. Председателят на 

комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”.  

2. „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, 

ул. „Никола Корчев“ № 8, тел: 0899826392, e-mail: stroiing_5@abv.bg, с оферта с                

вх. № 216 РД-08/01.04.2019 г., 14.07 ч. Председателят на комисията оповести нейното 

съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Председателят 
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предложи на представителя на присъстващия участник да подпише техническото 

предложение и  плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, но той заяви, че отказва 

да се възползва от правото си. 

3. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, 

ж.к. „Възрожденци“, ул. „Петя Караколева“ № 6, тел: 0896878954, e-mail: 

bildinvast_kj@abv.bg, с оферта с вх. № 215 РД-08/01.04.2019 г., 11.25 ч. Председателят на 

комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Председателят предложи на представителя на присъстващия участник да подпише 

техническото предложение и  плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, но той 

заяви, че отказва да се възползва от правото си. 

С извършване на горните действия, на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, приключи 

публичната част от заседанието на комисията.  

На закрито заседание комисията продължи своята работа с подробно разглеждане 

на документите за съответствието им с изискванията на чл. 39 от ППЗОП и 

предварително обявените изисквания.  

 

Участник № 1: „ПЛАМАРСКИ“ ЕООД 

„ПЛАМАРСКИ“ ЕООД с ЕИК 201871631, представлявано от Пламен Маринов 

Скилев,  в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала, видно от 

извършена справка в Търговския регистър. 

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства на  участника „ПЛАМАРСКИ“ ЕООД, 

комисията констатира следното: 

1. Участникът не е предоставил в ЕЕДОП информация за представителите на 

икономическия оператор, в Част III: Основания за изключване, раздел В: Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение не 

даден отговор на следните въпроси: Активите на икономическия оператор управляват ли 

се от ликвидатор или от съда?; Стопанската дейност на икономическия оператор 

прекратена ли е?; Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други 

икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?; 

Икономическият оператор или свързано с него предприятие предоставяли ли са 
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консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя, или участвали ли са по 

друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?; 

Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

2. Участникът не е предоставил в ЕЕДОП информация дали през последните 5 /пет/ 

години е изпълнил успешно минимум 1 /една/ дейност, идентична или сходна с предмета 

на обществената поръчка. 

3. Участникът не е предоставил в ЕЕДОП информация  дали разполага с персонал 

и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението 

на поръчката, като трябва да предложи екип, притежаващ необходимата професионална 

квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, включващ минимум 

следните позиции: 

а/ Технически ръководител:  

- да притежава професионална квалификация „строителен инженер” или 

„строителен техник”,  отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от Закона за 

устройство на територията или еквивалент; 

-да притежава минимум 2 години професионален опит в областта на строителството. 

б/ Отговорник по контрола на качеството: 

- да притежава професионална квалификация „строителен инженер” или 

„строителен техник”,  отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от Закона за 

устройство на територията или еквивалент; 

- да притежава валиден сертификат за преминат курс на обучение за контрол на 

качеството или еквивалент.; 

-да притежава минимум 2 години професионален опит по специалността. 

в/ Координатор по безопасност и здраве: 

-да притежава професионална квалификация „строителен инженер” или „строителен 

техник”, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията или еквивалент; 

- да притежава валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс на обучение 

за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалент; 

-да притежава минимум 2 години професионален опит по специалността. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП и  чл. 54, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, Участник № 

1 „ПЛАМАРСКИ“ ЕООД следва да представи на комисията в срок от 5 (пет) работни 

дни, считано от получаване на настоящия протокол, нов ЕЕДОП и/или други документи, 

доказващи, че:  
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 1. Участникът е предоставил в ЕЕДОП информация за представителите на 

икономическия оператор, в Част III: Основания за изключване, раздел В: Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение и е 

дал отговор на следните въпроси: Активите на икономическия оператор управляват ли 

се от ликвидатор или от съда?; Стопанската дейност на икономическия оператор 

прекратена ли е?; Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други 

икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?; 

Икономическият оператор или свързано с него предприятие предоставяли ли са 

консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя, или участвали ли са по 

друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?; 

Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото?. 

2. Участникът през последните 5 /пет/ години е изпълнил успешно минимум 1 /една/ 

дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка. 

3. Участникът разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена 

професионална компетентност за изпълнението на поръчката, като трябва да предложи 

екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи 

на спецификата на поръчката, включващ минимум следните позиции: 

а/ Технически ръководител:  

- да притежава професионална квалификация „строителен инженер” или 

„строителен техник”,  отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от Закона за 

устройство на територията или еквивалент; 

-да притежава минимум 2 години професионален опит в областта на строителството. 

б/ Отговорник по контрола на качеството: 

- да притежава професионална квалификация „строителен инженер” или 

„строителен техник”,  отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от Закона за 

устройство на територията или еквивалент; 

- да притежава валиден сертификат за преминат курс на обучение за контрол на 

качеството или еквивалент.; 

-да притежава минимум 2 години професионален опит по специалността. 

в/ Координатор по безопасност и здраве: 

-да притежава професионална квалификация „строителен инженер” или „строителен 

техник”, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията или еквивалент; 
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- да притежава валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс на обучение 

за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалент; 

-да притежава минимум 2 години професионален опит по специалността. 

 

Участник № 2: „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД 

„РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД с ЕИК 203040678, представлявано от Снежана 

Костадинова Петрова,  в качеството ѝ на управител и едноличен собственик на капитала, 

видно от извършена справка в Търговския регистър. 

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел V и раздел VI от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД е 

декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на 

документи от документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират 

липси, непълноти или несъответствия. 

 

Участник № 3: „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД 

БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК 108691122, представлявано от Бейтула Сейдахмед 

Мюмюн в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала, видно от 

извършена справка в Търговския регистър. 

Участникът е подал оферта за участие, като декларира в ЕЕДОП, че при 

изпълнението на обществената поръчка няма да ползва подизпълнители и капацитета на 

други субекти. 

При извършване на подробен преглед на представените в офертата документи и 

декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към 

личното състояние на участниците и критериите за подбор, посочени в раздел III от 

Обявлението за обществена поръчка и в раздел V и раздел VI от документацията  за 

участие комисията констатира, че участникът „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД е декларирал в 

ЕЕДОП всички обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от 

документацията на настоящата обществена поръчка и не се констатират липси, 

непълноти или несъответствия. 

http://www.eufunds.bg/
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Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

 
 

 

 

Предвид направените констатации и във връзка с чл. 54, ал. 7 и ал. 8 от ППЗОП 

комисията взе следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

I. Участниците в процедурата да бъдат уведомени, като им бъде изпратен 

настоящият протокол с констатациите относно липсите, непълнотите или 

несъответствията на информацията по представените документи с лично състояние или 

критерии за подбор на Възложителя. 

 

II. Определя срок за предоставяне на допълнителни документи 5 /пет/ работни дни, 

считано от датата на получаване на протокол. 

 

III. Документите се подават в запечатана, непрозрачна опаковка в срока по т. II по-

горе, в рамките на работното време на Института по минералогия и кристалография 

"Акад. Иван Костов", в деловодството на Възложителя, находящо се в гр. София,  ул. 

„Акад. Г. Бончев“ № 2, бл. 107. Върху плика се посочва наименование на поръчката и 

надпис: „ Документи във връзка с чл. 54, ал.8 от ППЗОП“, наименование на участника, 

адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

 

Настоящият протокол се състави на 12.04.2019г., като за верността на гореописаното 

се подписаха, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

Борис Шивачев         ……………………………. 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Ангел Николов      …………………………….. 

 

2. Владислав Костов      …………………………….. 

 

3. Венета Георгиева      …………………………….. 

 

4. Вяра Пангарова      …………………………….. 
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