ПРОТОКОЛ
От работата на комисията, назначена със Заповед № ОПД 2-17 /29.05.2019г. на Директора
на НАИМ-БАН за оценка и класиране на подадените оферти за участие в обявената
обществена поръчка с предмет:
Изпълнение на СМР за текущ ремонт по следните обособени позиции:
1. Текущ ремонт на сградата на Археологическа база „ НИАР – Плиска“ към
НАИМ – БАН ;
2. Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към
НАИМ – БАН.,
открита с Решение № ОП-2/ 16.05.2019 г. на Директора на НАИМ-БАН.
На 29.05.2019 г., в 14:30 часа в Национален археологически институт с музей при
БАН, гр. София, ул. „Съборна” № 2, заседателна зала, комисията в състав:
Председател:
Катя Владимирова Трендафилова – Ръководител КИН и проекти в НАИМ-БАН
Членове:
Стефка Димитрова Витанова – Началник на административен отдел в НАИМБАН;
Антон Георгиев Ников – Счетоводител в НАИМ – БАН;
Димитър Бораджиев – Външен експерт – правоспособен юрист;
Красимир Димитров Китов – Външен експерт – правоспособен инжинер
Започна своята работа по разглеждане, оценяване и класиране на офертите за
участие в процедурата, след като председателят на· комисията получи от Възложителя
постъпилите оферти, както следва:
Наименование на участника
1
1. МИК Билд Русе ЕООД

Населено
място
2
Русе

Входящ №
3
ОП Д2-3

Дата на
регистрация
4
22.05.2019

Час на
получаване
5
12:08

2. ДЗЗД Геонекс Билд

Гоце
Делчев

ОПД 2-4

27.05.2019

10:08

3. Весела ЕООД

Варна

ОПД 2-5

28.05.2019

12:12

4. КОЗИРОГ-95 ЕООД

Самоков

ОПД 2-6

28.05.2019

13:50

5. ВИП КОНСУЛТ
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Варна

ОПД 2-7

28.05.2019

13:53

Шумен

ОПД2-8

28.05.2019

14:20

6.Сими ЕООД

Варна

ОПД 2-9

28.05.2019

14:24

8. Мамел ООД

Варна

ОПД2-10

28.05.2019

14:25

9. А Б Строй 07 ЕООД

София

ОПД2-11

28.05.2019

14:58

10. Нордстрой ЕООД

Русе

ОПД2-12

28.05.2019

16:50

11. Ремонт П Строй ЕООД

Самоков

ОПД2-13

28.05.2019

16:52

12. ЕТ Мони-8 Методи Георгиев

Самоков

ОПД2-14

28.05.2019

16:54

13. Тодис ЕООД

Самоков

ОПД2-15

28.05.2019

16:56

14. Данаила Билд ЕООД

Самоков

ОПД2-16

28.05.2019

16:58

7. Ню Пауър груп ЕООД

Комисията констатира, че офертите са подадени в срок, до 28.05.2019 г., 17:00 часа
в деловодството на Национален археологически институт с музей при БАН, в запечатани
непрозрачни опаковки с посочени върху тях реквизити, съгласно указанията за изготвяне
на офертите.
На отварянето на офертите присъства представители на участниците
следва:
1. Янислав Георгиев Димитров, управител на "А Б СТРОЙ 07" ЕООД.
2. Банко Златков Илиев, упълномощено лице на "НОРДСТРОЙ" ЕООД.

както

Членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след като
се запознаха със списъка на постъпилите оферти.
Отваряне на офертите:
Комисията пристъпи постъпилите оферти по реда на тяхното постъпване.
Комисията оповести съдържанието на всяка оферта и прочете предложените от
участниците цени за изпълнение на предмета на всяка обособена позиция, а именно:
Наименование на участника
1
1. МИК Билд Русе ЕООД

Предложена цена без ДДС,
по обособена позиция № 1
2
41 652,66 лв.

Предложена цена без ДДС,
по обособена позиция № 2
3
33 657,02 лв.

2. ДЗЗД Геонекс Билд

41 114,07 лв.

38 742,80 лв.

3. Весела ЕООД

40947,05 лв.

35752,80 лв.

4. КОЗИРОГ-95 ЕООД

35771,94 лв.

31244,43 лв.

5. ВИП КОНСУЛТ
ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Не участва

38929,19 лв.

Не участва

37371,89 лв.

Не участва

38755,67 лв.

8. Мамел ООД

43 981,56 лв.

41 977,95 лв.

9. А Б Строй 07 ЕООД

34501,43 лв.

33545,93 лв.

10. Нордстрой ЕООД

35698,68 лв.

33985,02 лв.

11. Ремонт П Строй ЕООД

37279,40 лв.

30960,23 лв.

12. ЕТ Мони-8 Методи Георгиев

34737,92 лв.

34081,72 лв.

13. Тодис ЕООД

35675,37 лв.

33976,53 лв.

14. Данаила Билд ЕООД

35675,37 лв.

33919,33 лв.

6.Сими ЕООД

7. Ню Пауър груп ЕООД

Комисията предложи на присъстващите представители на участници да подпишат
техническото и ценово предложение на останалите участници, но те отказаха да се
възползват от тази възможност.
Трима от членовете на Комисията подписаха техническото и ценово предложение
на участниците в процедурата.
След извършването на посочените действия приключи публичната част от
заседанието на Комисията.
I. Комисията пристъпи към разглеждане на представените оферта за
съответствие с изискванията към личното състояние, критериите за подбор и

изискванията, поставени от възложителя и констатира следното:
1. МИК Билд Русе ЕООД
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ
ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН не
отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 1: Ремонтни работи на покрив, Ремонтни работи по стени,
Ремонтни работи по цокли, Ремонтни работи по под, Подмяна на дограма и Други РСМР.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи по покрив.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ ремонт на
сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН и обособена позиция
обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията предлага този участник да бъде
отстранен от участие по тези обособени позиция и не допуска офертата му по всяка
обособена позиция до оценка.
2. ДЗЗД Геонекс Билд
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ
ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН не
отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 1: Ремонтни работи на покрив, Ремонтни работи по стени,
Ремонтни работи по цокли, Ремонтни работи по под, Подмяна на дограма и Други РСМР.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ

ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи по покрив.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ ремонт на
сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН и обособена позиция
обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията предлага този участник да бъде
отстранен от участие по тези обособени позиция и не допуска офертата му по всяка
обособена позиция до оценка.
3. Весела ЕООД
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ
ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН не
отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 1: Ремонтни работи на покрив, Ремонтни работи по стени,
Ремонтни работи по цокли, Ремонтни работи по под, Подмяна на дограма и Други РСМР.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи по покрив.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ ремонт на
сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН и обособена позиция
обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията предлага този участник да бъде
отстранен от участие по тези обособени позиция и не допуска офертата му по всяка
обособена позиция до оценка.
4. КОЗИРОГ-95 ЕООД
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.

Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ
ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН не
отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 1: Ремонтни работи на покрив, Ремонтни работи по стени,
Ремонтни работи по цокли, Ремонтни работи по под, Подмяна на дограма и Други РСМР.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на предлаганите от
него дейности по Ремонтни работи по стени, а предлаганите от него ремонтни работи по
цокли не съответстват на изискванията на възложителя, но прави впечатление, че
съвпадат със заложените изисквания на възложителя за Ремонтни работи по под.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В обхвата на дейностите по обособена позиция № 2, и по-специално относно
Ремонтни работи по покрив, Възложителят е заложил изискване за натоварване на
дървена конструкция 110 кг/кв.м. – нормативен товар; временен товар 50 кг/кв.м. –
нормативен товар, но Участникът не е заложил в своето техническо предложение
изпълнението на тези изисквания на Възложителя.
Участникът е посочил в своето техническо предложение т. 2.2.7, че основните
материали ще бъдат придружени с декларация за съответствие, докато изискване на
Възложителя е всички материали да бъдат придружени с декларация за съответствие.
В предложената организационна схема е посочен технически ръководител инж.
Снежана Костадинова Димитрова, но видно от попълнената информация в образеца на
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96а от ППЗОП за съответствие с
критериите за подбор, в нея е посочено, че инж. Снежана Костадинова Димитрова ще
бъде отговорна за длъжността Координатор по безопасност и здраве. Също така в
организационната схема е посочен като Координатор по безопасност и здраве Добрин
Горгиев Дерелиев, който е посочен като технически ръководител в Декларацията за
съответствие с критериите за подбор. Тоест техническото предложение на участника е в
противоречие с декларираната информация в Декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във
връзка с чл. 96а от ППЗОП за съответствие с критериите за подбор.
В своето техническо предложение Участникът е оставил текстове вероятно от
участието му по друга процедура, които нямат нищо общо със спецификите на
настоящите обекти, напр. говори се за инвестиционни проекти, строителен надзор и др.
подобни неотносими предложения.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ ремонт на
сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН и обособена позиция
обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията предлага този участник да бъде
отстранен от участие по тези обособени позиция и не допуска офертата му по всяка
обособена позиция до оценка.

5. ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в
Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В раздела за организация на работата, подготвителни действия, участникът е
посочил предложения, които нямат нищо общо със спецификите на обекта по настоящата
поръчка, напр. изготвяне на проектна документация, получаване на разрешителни,
временна организация на движението, откриване на строителна площадка. В Дейност 2 –
Организация на строителната площадка е посочил, че ще СМР ще се осигурява от три
„временни селища“ и др.
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи на покрив. В своето техническо предложение
участникът не е посочил обхват на предлаганите от него дейности по Ремонтни работи на
покрив, които да съответстват на изискванията на възложителя.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на
покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията
предлага този участник да бъде отстранен от участие по тази обособена позиция и не
допуска офертата му до оценка.
6. Сими ЕООД
Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в
Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи на покрив. В своето техническо предложение
участникът не е посочил обхват на предлаганите от него дейности по Ремонтни работи на
покрив, които да съответстват на изискванията на възложителя.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на
покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията
предлага този участник да бъде отстранен от участие по тази обособена позиция и не
допуска офертата му до оценка.

7. Ню Пауър груп ЕООД
Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в
Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи не удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя, а именно посочено е изпълнението на само една дейност сходна с
предмета на поръчката и не е посочено участникът да притежава сертификат ISO
14001:2015. Комисията счита, че е безпредметно уточняването на тези обстоятелства по
реда на ППЗОП, тъй като Техническото предложение на участника не отговаря на
изискванията на Възложителя, както е посочено по-долу.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи на покрив. В своето техническо предложение
участникът не е посочил обхват на предлаганите от него дейности по Ремонтни работи на
покрив, които да съответстват на изискванията на възложителя.
Предложени са бетонови керемиди който не отговарят на техническото задание
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на
покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията
предлага този участник да бъде отстранен от участие по тази обособена позиция и не
допуска офертата му до оценка.
8. Мамел ООД
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, но не и на изискванията за критерии за подбор,
поставени от Възложителя, а именно не е вписан в Централния професионален регистър
на строителя /ЦПРС/ при Камарата на строителите в България за изпълнението на
строежи от първа група, четвърта или по-висока категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4,
буква „б“ от ЗУТ. След проверка в ЦПРС, Комисията установи, че участникът изобщо не
е вписан в регистъра – това несъответствие не може да бъде отстранено в хода на
процедурата, поради което Комисията предлага участникът да бъде отстранен от участие
и по двете обособени позиции, тъй като не отговаря на критериите за подбор, поставени
от Възложителя. Комисията не допуска офертата по всяка обособена позиция до оценка.
9. А Б Строй 07 ЕООД
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени

от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ
ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН отговаря
на изискванията на Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи по покрив и по-специално:
„Всички елементи, които се подменят следа да поемат изчислителни
натоварвания от сняг – 150 кг/кв.м. – нормативен товар; дървена конструкция 110
кг/кв.м. – нормативен товар; временен товар 50 кг/кв.м. – нормативен товар.“
Участникът не е заложил в своето техническо предложение изпълнението на тези
изисквания на Възложителя.
Във връзка с изложеното, Комисията допуска офертата на участника по обособена
позиция № 1 - Текущ ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към
НАИМ – БАН, до оценка по критерия най-ниска цена.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на
покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията
предлага този участник да бъде отстранен от участие по тази обособена позиция и не
допуска офертата му по тази обособена позиция до оценка.
10. Нордстрой ЕООД
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение по всяка обособена позиция отговаря на изискванията
на Възложителя, посочени в Обявата и техническа спецификация.
Предложената от участника цена по всяка обособена позиция не надвиша
прогнозната стойност на съответната обособена позиция.
Във връзка с изложеното, Комисията допуска офертата на участника по всяка
обособена позиция до оценка по критерия най-ниска цена.
11. Ремонт П Строй ЕООД
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.

Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ
ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН не
отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 1: Ремонтни работи на покрив, Ремонтни работи по стени,
Ремонтни работи по цокли, Ремонтни работи по под, Подмяна на дограма и Други РСМР.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи по покрив.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ ремонт на
сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН и обособена позиция
обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията предлага този участник да бъде
отстранен от участие по тези обособени позиция и не допуска офертата му по всяка
обособена позиция до оценка.
12. ЕТ Мони-8 Методи Георгиев
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ
ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН не
отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 1: Ремонтни работи на покрив, Ремонтни работи по стени,
Ремонтни работи по цокли, Ремонтни работи по под, Подмяна на дограма и Други РСМР.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи по покрив.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ ремонт на
сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН и обособена позиция
обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР -

Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията предлага този участник да бъде
отстранен от участие по тези обособени позиция и не допуска офертата му по всяка
обособена позиция до оценка.
13. Тодис ЕООД
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ
ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН не
отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 1: Ремонтни работи на покрив, Ремонтни работи по стени,
Ремонтни работи по цокли, Ремонтни работи по под, Подмяна на дограма и Други РСМР.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 2 - Текущ
ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР - Велики Преслав“ към НАИМ – БАН
не отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 2: Ремонтни работи по покрив.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.
Във връзка с констатираните несъответствия между изискванията на възложителя
и техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ ремонт на
сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН и обособена позиция
обособена позиция № 2 - Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „ НИАР Велики Преслав“ към НАИМ – БАН, Комисията предлага този участник да бъде
отстранен от участие по тези обособени позиция и не допуска офертата му по всяка
обособена позиция до оценка.
14. Данаила Билд ЕООД
Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции.
Представени са документи по утвърдените от Възложителя образци. Посочената
информация в представените документи удостоверява, че участникът отговаря на
изискванията към личното състояние, критериите за подбор и изискванията, поставени
от Възложителя.
Техническото предложение на участника по обособена позиция № 1 - Текущ
ремонт на сградата на Археологическа база “НИАР Плиска“ към НАИМ – БАН не
отговаря на изискванията на Възложителя. Констатирани са следните несъответствия:
В техническото задание Възложителят е заложил обхват на дейностите по
обособена позиция № 1: Ремонтни работи на покрив, Ремонтни работи по стени,
Ремонтни работи по цокли, Ремонтни работи по под, Подмяна на дограма и Други РСМР.
В своето техническо предложение участникът не е посочил обхват на
предлаганите от него дейности, съответстващи на изискванията на Възложителя.

