
П Р О Т О К О Л  №  3  

 

Днес, 05.08.2016г. в Заседателната зала Тракийски университет гр. Стара Загора – 

Ректорат, се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 1357 от 26.05.2016г. 

на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за осигуряване на подходяща и рентабилна 

инфраструктура в общежитие №1 на ДИПКУ към Тракийски университет – Стара 

Загора за постигане на устойчиво развитие и повишаване качеството на живот“, под 

иден. № 00373-2016-0008 в АОП. Поръчката е открита с Решение № 913 от 11.04.2016г. на 

Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора 

Назначената комисия е в състав: 

Председател: доц. д-р. Стефан Рибарски – помощник Ректор Тракийски университет гр. 

Стара Загора; 

и членове 

1. инж. Виолета Георгиева 

2. г-жа Мария Добрева – счетоводител ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара 

Загора; 

3. г-н Нено Ненов – квалификация икономист, вписан в списъка с външни експерти по 

чл.19, ал. 2 т. 8 от ЗОП в сила от 01/10/2015 год., с уникален номер на експерт: ВЕ-1196; 

4. адв. Вилиана Цонева – юрист 

5. г-н Страхил Илиев  – главен експерт обществени поръчки 

6. Гергана Маламова – главен експерт обществени поръчки 

 

Определени са резервни членове: 

1. г-жа Петя Дечева - главен експерт обществени поръчки 

2. адв. Зоя Колева – юрист 

Консултанти: 

1. г-жа Маргарита Манолова – квалификация икономист, вписана в списъка с външни 

експерти по чл.19, ал. 2 т. 8 от ЗОП в сила от 01/10/2015год., с уникален номер на експерт: 

ВЕ-1197 

2. инж. Михаил Денков – вписан в списъка с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП 

в сила от 01/10/2015год., с уникален номер на експерт: ВЕ-1222 

 

При провеждане на ностоящата поръчка до нейното приключване, а именно избор 

на изпълнител и сключване на договор, Комисията в своята работа ще спазва 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки – отм. с ДВ бр. 13 от 16.02.2016г. 

Цитираните в протоколите от работата на Комисията разпоредби, следва да се разбират 

разпоредбите и изискванията на Закона за обществените поръчки, който е в сила до 

15.04.2016г. във връзка с § 18 от ЗОП (ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.). 

 

Поради причини от обективен характер, единият от редовните членове на 

назначената комисия не присъства на заседанието, а именно: г-н Нено Ненов – 

квалификация икономист, вписан в списъка с външни експерти по чл.19, ал. 2 т. 8 от ЗОП 

в сила от 01/10/2015 год., с уникален номер на експерт: ВЕ-1196. Той беше заместен в 

състава на Комисията от г-жа Петя Дечева - главен експерт обществени поръчки, 

определена за резервен член със Заповед № № 1357 от 26.05.2016г. на Ректора на 

Тракийски университет гр. Стара Загора. 

 



Председателят на комисията откри заседанието в 11,00ч. и запозна членовете й със 

следните обстоятелства: 

В рамките на срока, определен от комисията в Протокол № 1 от 26.05.2016г. и 

Протокол № 2 от 20.07.2016г., съдържащи констатациите за наличието/липсата, съответно 

редовността/нередовността на представените от участниците документи и информация в 

Плик № 1 „Документи за подбор” е изпратен на участниците на 27.07.2016г. 

В Деловодството на Тракийски университет е постъпил 1 (един) брой плик, а 

именно: 

1. Плик с допълнителни документи с вх. № 3630 от 29.07.2016г., 09,59ч., подаден от 

„Термикс ЕС“ ООД гр. Пазарджик с вх. № 2606 от 25.05.2016г., 13,48ч.  Участникът е 

получил писмото с протоколите, с искането за предоставяне на допълнителни документи 

на 28.07.2016г., видно от подписаната обратна разписка. Пликът с допълнителните 

документи е пристигнал в срока, посочен в писмото, който е 5 (пет) работни дни. 

Комисията ще отвори и ще разгледа допълнението към плик № 1 на участника. 

 

Комисията пристъпи към проверка на допълнително представените от участника 

документи. За изпълнение указанията на Комисията, разписани в Протокол № 1 от 

26.05.2016г. и Протокол № 2 от 20.07.2016г., участникът е представил следните 

документи: 

- придружително писмо с изх. № 332 от 28.07.2016г. 

- оригинал на банкова гаранция с изх. № 774-58-043142 от 25.05.2016г., която 

отговаря на изискванията на Възложителя. 

Комисията счита, че представените от участника „Термикс ЕС“ ООД гр. 

Пазарджик документи и информация в Плик 1, включително и допълнително 

представените, съответстват на критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, Комисията ще разгледа документите в плик № 

2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „Термикс ЕС“ ООД гр. 

Пазарджик. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на представените документи в 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, на участниците отговарящи на 

критериите за подбор. Комисията извърши проверка на техническите показатели на 

предложените от участниците апарати, съответстват ли на техническото задание на 

Възложителя. Установи се следното: 

1. „Строителна компания Загора“ ЕАД гр. Стара Загора с оферта с вх. № 2592 

от 25.05.2016г., 11,19ч. Участникът е представил попълнено Техническо предложение по 

образец № 2 от документацията за участие. Предлага: 

- срок за изпълнение – 60 календарни дни 

- гаранционни срокове: за хидроизолации и топлоизолации – 5 години, за ел. и ОВ 

инсталации – 5 години, за всички довършителни работи – 5 години. 

Представен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа 

планираните етапи за актуване. За влаганите материали са представени сертификати и 

декларации за съответвие. 

Комисията счита, че участника „Строителна компания Загора“ ЕАД гр. Стара 

Загора, отговаря на изискванията на Възложителя и е представил техническо 

предложение, съгласно изискванията на техническата спецификацая. Комисията допуска 

участника до отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ и класиране. 

 



2. „НСК София“ ЕООД гр. София с оферта с вх. № 2595 от 25.05.2016г., 12,09ч. 

Участникът е представил попълнено Техническо предложение по образец № 2 от 

документацията за участие. Предлага: 

- срок за изпълнение – 60 календарни дни 

- гаранционни срокове: за хидроизолации и топлоизолации – 5 години, за ел. и ОВ 

инсталации – 5 години, за всички довършителни работи – 5 години. 

Представен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа 

планираните етапи за актуване. Изготвен е в съответствие със законово определени 

срокове и посочените от участника за изпълнение , както и със спецификата на отделните 

етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации. За влаганите материали са 

представени сертификати и декларации за съответвие. 

Комисията счита, че участника „НСК София“ ЕООД гр. София, отговаря на 

изискванията на Възложителя и е представил техническо предложение, съгласно 

изискванията на техническата спецификацая. Комисията допуска участника до отваряне 

на Плик № 3 „Предлагана цена“ и класиране. 

 

3. ЕТ „АС-Строй-Янко Славчев“ гр. Самоков с оферта с вх. № 2597 от 

25.05.2016г., 12,29ч. Участникът е представил попълнено Техническо предложение по 

образец № 2 от документацията за участие. Предлага: 

- срок за изпълнение – 60 календарни дни 

- гаранционни срокове: за хидроизолации и топлоизолации – 5 години, за ел. и ОВ 

инсталации – 5 години, за всички довършителни работи – 5 години. 

Представен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа 

планираните етапи за актуване.  Изготвен е в съответствие със законово определени 

срокове и посочените от участника за изпълнение , както и със спецификата на отделните 

етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации. За влаганите материали са 

представени сертификати и декларации за съответвие. 

Комисията счита, че участника ЕТ „АС-Строй-Янко Славчев“ гр. Самоков, 

отговаря на изискванията на Възложителя и е представил техническо предложение, 

съгласно изискванията на техническата спецификацая. Комисията допуска участника до 

отваряне на Плик № 3 „Предлагана цена“ и класиране. 

 

4. „Термикс ЕС“ ООД гр. Пазарджик с оферта с вх. № 2606 от 25.05.2016г., 

13,48ч. Участникът е представил попълнено Техническо предложение по образец № 2 от 

документацията за участие. Предлага: 

- срок за изпълнение – 60 календарни дни 

- гаранционни срокове: за хидроизолации и топлоизолации – 5 години, за ел. и ОВ 

инсталации – 5 години, за всички довършителни работи – 5 години. 

Представен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа 

планираните етапи за актуване.  Изготвен е в съответствие със законово определени 

срокове и посочените от участника за изпълнение , както и със спецификата на отделните 

етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации. За влаганите материали са 

представени сертификати и декларации за съответвие. 

Комисията счита, че участника „Термикс ЕС“ ООД гр. Пазарджик, отговаря на 

изискванията на Възложителя и е представил техническо предложение, съгласно 

изискванията на техническата спецификацая. Комисията допуска участника до отваряне 

на Плик № 3 „Предлагана цена“ и класиране. 

 



С това заседанието на комисията приключи. Комисията ще проведе следващото 

заседание по отваряне на Плик № 3 «Предлагана цена» на 25.08.2016г. от 10,00ч. На 

основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП всички участници в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска 

цел и на средствата за масово осведомяване се уведомят за датата по подходящ начин. 

Да се изпрати писмо до всички участници за уведомяването им за дата и часа на 

отваряне на Плик № 3 «Предлагана цена» Уведомителното писмо да се публикува в 

официалния сайт на Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, в главно меню „профил на 

купувача”. 

 

Настоящият протокол е изготвен на 18.08.2016г. 

 

КОМИСИЯ 

Председател:  /п/ не се чете 

  (доц. д-р Ст. Рибарски) 

 

Членове: 1. /п/ не се чете   2. /п/ не се чете 

  (инж. В. Георгиева)   (В. Любенова) 

 

3. /п/ не се чете   4. /п/ не се чете 

  (П. Дечева)    (адв. В. Цонева) 

 

  5.  /п/ не се чете   6. /п/ не се чете 

(Ст. Илиев)    (Г. Маламова) 


