
Утвържд

Заличени данни съгласно 
чл.2 от ЗЗЛД

МИННО - ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„С8. Иван Рилски“

РЕКТОРАТ _________

Ректор на МГУ „Све

София, Н J . b . . . .  2 0 . i l . .  е.

П Р О Т О К О Л

По чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

На 22.05.2018 г. (двадесет и втори май две хиляди и осемнадесета година), в 
10:00 часа, в сградата на Ректората на МГУ „Свети Иван Рилски“, ет. 2, зала 68, 
Комисия назначена със Заповед № Р-543/22.05.2018 г. на Ректора на МГУ -  Проф. д-р 
Любен Тотев, в състав:

Председател:
„Свети Иван Рилски

се събра, за да разгледа постъпилите в деловодството на МГУ „Свети Иван Рилски“ 
оферти по публикувана Обява с изх. № ОП 28/03.05.2018 г. с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ 
НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА 
СГРАДНИЯ ФОНД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПЛОЩИ НА МИННО-ГЕОЛОЖКИ 
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ”.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, въз основа на съставен и 
двустранно подписан Протокол, Председателят на комисията получи от служител в 
деловодството постъпилите за участие опаковки с оферти.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците в 
процедурата.

Председателят на комисията откри заседанието, изчете заповедта на възложителя 
за назначаване на комисията и информира комисията, че за участие в обществената 
поръчка в срока, посочен в Обява с изх. № ОП 28/03.05.2018 г. са постъпили 7 /седем/ 
оферти, както следва:

1.
2.
3.
4.
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№ Наименование на участника Вх. № на офертата Час на 
постъпване на 

офертата
1. "АРГОБИ ЛДИНГ"ЕООД ОП 28-3/ 18.05.2018г. 08:17 часа

2. "МИК БИЛД-РУСЕ" ЕООД ОП 28 -4/21.05.2018 г. 11:00 часа

3. "ХИДРОСТРОЙ - БГ 63" ЕООД ОП 28 -  5/21.05.2018 г. 11.05 часа

4. "БГ СТРОИ -Д" ЕООД ОП 28-6 /21 .05 .2018  г. 11:08 часа

5. "ДЖ И-М-Д СТРОЙ  
ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

ОП 28-7/21.05.2018 г. 14:06 часа

6. "АКАДЕМИЧНО  
СТРОИТЕЛСТВО 98" АД

ОП 28 -  8/21.05.2018 г. 14:55 часа

7. "К.ГРУП" ООД ОП 28 -9/21.05.2018 г. 14:58 часа

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП всички членове на комисията попълниха 
Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 51, т. 8 -  т. 13 и чл. 52 от 
ППЗОП.

Комисията установи, че офертите са представени в запечатани, непрозрачни 
опаковки, с посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя.

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския 
регистър по ЕИК на участниците, които се прилагат към настоящия протокол.

Комисията пристъпи към отваряне на допуснатите оферти по реда на тяхното 
представяне в деловодството на Възложителя и обяви ценовите предложения, както 
следва:

№ Наименование на участника Ценово предложение
1. "АРГОБИ ЛДИНГ"ЕООД 6 144,59 лв. без ДДС

2. "МИК БИЛД-РУСЕ" ЕООД 4 754,36 лв. без ДДС

3. "ХИДРОСТРОИ - БГ 63" ЕООД 4 364,38 лв. без ДДС
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4. "БГ СТРОИ -Д" ЕООД 4 189,75 лв. без ДДС

5. "ДЖ И-М-Д СТРОИ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 3 920,85 лв. без ДДС

6. "АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98" АД 3 950,22 лв. без ДДС

7. "К.ГРУП" ООД 4 050,64 лв. без ДДС

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение 
на участниците.

С това публичната част от работата на комисията приключи.

Комисията продължи работата си на 28.05.2018 г. в 14.30 часа с разглеждане на 
представените документи и техническите предложения на участниците по реда на 
постъпването им в деловодството на Възложителя.

В резултат от разглеждането, комисията установи, че представените от 
участниците оферти отговарят на предварително обявените условия, изисквания и 
критерии за възлагане, ЗОП, ППЗОП, поради което ги допуска до оценяване.

Комисията извърши проверка за наличието на предложения с повече от 20 % по - 
благоприятни от средната стойност на тези на останалите участници в съответствие с 
чл. 72 от ЗОП и констатира, че няма такива.

Комисията класира допуснатите участници, съгласно предложените от тях цени в 
лева, без ДДС, както следва:

№ Наименование на участника Цена в лева без вкл. 
ДДС

1. "ДЖ И-М-Д СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 3 920,85 лв.

2. "АКАДЕМИЧНО СТРОИТЕЛСТВО 98" АД 3 950,22 лв.

3. "К.ГРУП" ООД 4 050,64 лв.

На основание горното класиране, Комисията предлага на Възложителя да 
сключи договор за възлагане на поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И 
АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА СГРАДНИЯ ФОНД И 
ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ ПЛОЩИ НА МИННО-ЕЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.
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ИВАН РИЛСКИ” с класирания на първо място участник „ДЖИ-М-Д СТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, срещу предложените от него единични цени в ценовото му 
п р е д л о ж е н и е . ________________________________________/ 7

Председател: ин

Членове:
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