


В деловодството на Възложителя са постъпили оферти и на комисията бе предаден 
списък на постъпилите оферти, като по реда на постъпването им офертите са следните: 

1. Оферта с вх. № 7000137.1 /22.10.2015год. постъпила в 08,10 часа от „АРК-
БИЛДИНГ" ООД, гр. Ямбол 

2. Оферта с вх. № 7000137.2/22.10.2015год. постъпила в 09,30 часа от „ГЛАВНО 
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД, гр. София 

3. Оферта с вх. № 7000137.3/22.10.2015год. постъпила в 11,40 часа от „ПРОЕКТ -
СТРОЙ" ЕООД, гр. Шумен. 

4. Оферта с вх. № 7000137.4/22.10.2015год. постъпила в 14,40 часа от „А.П.П 
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр. Стара Загора. 

На заседанието на комисията не присъстваха управители на участниците, подали 
оферти или техни упълномощени представители. 

Председателят на комисията докладва, че са постъпили четири оферти. 
Комисията започна своята работа и констатира, че постъпилите четири оферти са 

представени в указания от Възложителя вид, с ненарушена цялост на плика, поради което 
пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. Оферта с вх. № 7000137.1/22.10.2015год. постъпила в 08,10 часа от „АРК-
БИЛДИНГ" ООД, гр. Ямбол, ЕИК: 128048219 

В големия плик се намериха документи, подредени в папка и бял запечатан плик с 
надпис „Ценово предложение". Пликът с надпис „Ценово предложение" бе подписан от 
трима от членовете на комисията. 

Председателят на комисията оповести документите, съдържащи се в папката, 
представена от участника „АРК-БИЛДИНГ"ООД. Същите са описани в таблица като 
Приложение № 1 към настоящия протокол. 

2. Оферта с вх. № 7000137.2/22.10.2015год. постъпила в 09,30 часа от „ГЛАВНО 
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"ЕАД, гр.София, ЕИК: 
201906947 

В големия плик се намериха документи, подредени в папка и бял запечатан плик с 
надпис „Ценово предложение". Пликът с надпис „Ценово предложение" бе подписан от 
трима от членовете на комисията. 

Председателят на комисията оповести документите, съдържащи се в папката, 
представена от участника „ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД. Същите са описани в таблица като Приложение № 1 към 
настоящия протокол. 

3. Оферта с вх. № 7000137.3/22.10.2015год. постъпила в 11,40 часа от „ПРОЕКТ -
СТРОЙ" ЕООД, гр. Шумен, ЕИК 127574554 

В големия плик се намериха документи, подредени в папка и жълт запечатан плик с 
надпис „Ценово предложение". Пликът с надпис „Ценово предложение" бе подписан от 
трима от членовете на комисията. 

Председателят на комисията оповести документите, съдържащи се в папката, 
представена от участника „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД. Същите са описани в таблица 
като Приложение № 1 към настоящия протокол. 

4. Оферта с вх. № 7000137.4/22.10.2015год. постъпила в 14,40 часа от „А.П.П 
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123644560 

В големия плик се намериха документи, подредени в папка и бял запечатан плик с 
надпис „Ценово предложение на „Проект - строй" ЕООД". Пликът с надпис „Ценово 
предложение на „Проект - строй" ЕООД" бе подписан от трима от членовете на 
комисията. 





ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ - „ И з в ъ р ш в а н е на Текущи и а в а р и й н и строителни ремонти за нуждите на "УНИВЕРСИТЕТСКА 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА А К Т И В Н О ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ" А Д " 
» 

Фирма участник 

Всяка оферта задължително съдържа: 1 2 3 4 

Квалификационни изисквания към кандидатиге-български и 
АРК-БИЛДИНГ 

ООД 

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛСТВО И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД 

ПРОЕКТ СТРОЙ 
ЕООД 

А.Г1.Г1. Инженеринг 
ЕООД 

чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани но АРК-БИЛДИНГ 
ООД 

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛСТВО И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД 

ПРОЕКТ СТРОЙ 
ЕООД 

А.Г1.Г1. Инженеринг 
ЕООД Търговския закон, които при подаване на офертата следва да 

АРК-БИЛДИНГ 
ООД 

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛСТВО И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД 

ПРОЕКТ СТРОЙ 
ЕООД 

А.Г1.Г1. Инженеринг 
ЕООД 

представят 

АРК-БИЛДИНГ 
ООД 

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛСТВО И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД 

ПРОЕКТ СТРОЙ 
ЕООД 

А.Г1.Г1. Инженеринг 
ЕООД 

Оферта /Приложение№2/ , да да да да 

Представяне на участника - административни сведения да да да да 

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгл.чл. 
23 01 Закона за търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец. Когато участникът е регистриран в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията е достатъчно посочване на ЕИК. да да да да 

2. Копие от документа за самоличност - когато участникът е физическо лице. 

3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в 
който задължително се посочва представляващият. 

* 

4. Заверени от участника копия на договори за строителство и / или ремонти през 
последните три години (201 Зг.. 2014г. и 2015г.). по които той е страна, на 
стойност не по-малка от 5 000лв. без ДДС за всеки отделен договор, с прикрепени 
към всеки договор препоръки от възложителя за добро изпълнение (референции). 
В случай, че липсват такива (договори в съответствие с изискванията с приложени 
към тях препоръки), това не е основание за недопускане до оценяване на 
участника. 

да 
7бр.договори от 
2013год.: от които 
Збр.договори - без 

референции и 
4бр.договори с 
референции. 

8бр. договори от 
2014год: от които 4бр. 

- без референции, 
2бр. с референции и 
2бр. - с протоколи за 

приемане и 
заплащане на СМР , 

ббр. договори от 
2015год - от които 5 

бр.договори без 
референции и 1бр с 

референция 

да 
1бр. - договор от 2014год. с 
референция и констативен 

акт, 2бр. договор от 2014год. 
без референция, 1бр. 
Договор от 2011год. С 

референция и констативен 
акт,1бр. договор от 2012год. 
с референция, 1бр. от 2012г. 

договор с референция и 
констативен акт, 1бр. 
договор от 2014г. с 

референция и приемо-
предавателен протокол, 
1бр. договор от 201 Зг. с 

референция, 1бр. 
референция от 2014год. без 
договор за извършени СМР 

по договор за периода 
03.10 2012г.-12.12.2013г., 

1бр договор от 2014г. с 
референция, 1бр.договор от 

2012год. с референция, 

да 
1бр. Договор от 

2013год. с 
референция, 1бр. 

Договор от 2012г. с 
референция, 1бр. 

Договор от 201 Зг. С 
референция, 1бр. 
Договор от 2012г с 
референция, 1 бр. 

договор от 201 Зг с 
референция. 1 бр. 

договор от 201 Зг. с 
референция 

да 
1бр. договор от 2015г. 
с референция, 1 бр. 
договор от 2015г. с 
референция, 1 бр. 

договор от2015г. с 
референция, 1 бр. 

договор от 2015г. с 
референция, 

ббр.договори от 
2014год. с 

референции, ббр. 
договори от 2013год. с 

референции, 1бр. 
Договор от 2012год. с 

референция 



Списък на професионалното и техническо оборудване, с което разполага 
канлидата (собствено, наето или предоставено му), за изпълнение на поръчката. да да да да 

Списък на лицата, работещи по трудов договор или наети на друго основание, 
които ще бъдат пряко ангажирани з£ изпълнение на възложената работа и 
професионалната им квалификация да да да да 

Копие от валидна Застраховка за професионална отговорност на кандидата -
действаща към момента на подаване на офертата. да да да да 

Декларация по чл.47. ал.9 от ЗОГ1 за обстоятелствата по чл. 47. ал. 1 и 2 от ЗОГ1 
- образец да да да да 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2. 
т. 2, т.4 и т.5 от ЗОП - образец да да да да 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47. ал. 5 от ЗОП -
образец да да да да 

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП -
образец да да да да 
Подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор - Приложение № 3 
от документацията. да да да да 

Подписано и подпечатано приложение № 1 «Примерни видове СМР, към 
офертата. да да не е представено да 

Да се посочи задължително и предлагания гаранционен срок за отделните видове 
СМР, който нс може да бъде по-малък от посочения в „Наредба № 2 /31.07.2003г. 
на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти". да да 

* 

да да 

Начин и срок на плащане: отсрочено, по банков път, в срок посочен в офертата, но не по-
малко от 30 дни от датата на приемане от Възложителя на извършените СРР и СМР с двустранен 
приемо - предавателен протокол и представяне на издадена фактура, придружена с количествено 
- стойностна сметка, предварително одобрена от Възложителя 35 дни 30 дни 

няма точно посочен 
срок - участникът е 
записал"съгласно 
изискванията на 
Възложителя в 

публична покана" 31 дни 

Изпълнителят следва да е лице, вписано в „Камарата на строителите", с 
възможност за изпълнение на всички видове примерно посочени в настоящата 
документация СМР, както и да има възможност да осигури и извършването на 
допълнителни СМР. които могат да възникнат. да да да да 
Допълнително представени документи: 
ISO-9001:2008 да да 
Сертификат 14001:2004 да 
Сертификат 18001:2007 да 
Схема за организация и контрол на материалите да 
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