
  

  

 

П Р О Т О К О Л № 3 

 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-10-302/26.06.2020 г. на д-р Николай Янков 

Николов – Помощник-ректор на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 

упълномощен със Заповед № РД-10-114/14.01.2019 г. на Проф. д.и.н. Георги Велков Колев - 

Ректор на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, за провеждане на 

публично състезание за избор на изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „РЕМОНТ НА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ 

НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ - 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ОБРАЗОВАНИЕ - ГР. ВАРНА“, открита с Решение № РД-10-254 от дата 05.06.2020 г. на 

Помощник-ректора на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и 

публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП под номер 00251-2020-

0005. 

 

 

Днес, 16.07.2020 г. в гр. Шумен, комисия в състав:  

 

Председател: 

1. Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика; 

Членове:  

          2. Десислава Свиленова Михова - правоспособен юрист - външен експерт; 

          3. Мануел Таквор Мануелян – ръководител строително-ремонтни дейности към Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“; 

се събра в Корпус 1, стая № 07 на университета, от 09:00 ч. за изпълнение на Заповед № РД-

10-302/26.06.2020 г. на д-р Николай Янков Николов – Помощник-ректор на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, упълномощен със Заповед № РД-10-

114/14.01.2019 г. на Проф. д.и.н. Георги Велков Колев - Ректор на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“, за провеждане на публично състезание за избор на 

изпълнител, на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

с предмет: „РЕМОНТ НА СГРАДА, СОБСТВЕНОСТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ - ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, 

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - ГР. ВАРНА“, открита с 

Решение № РД-10-254 от дата 05.06.2020 г. на Помощник-ректора на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ и публикувано обявление в Регистъра на обществените 

поръчки на АОП под номер 00251-2020-0005. 

 

Комисията продължи работата си по оценка на допуснатите технически предложения по 

Показател П1 - „Предложен срок за извършване на строително-монтажни работи“. 

 

I. ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯ П1 „ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИ РАБОТИ” 

 

1. Показател П1 „Предложен срок за извършване на строително-монтажни работи” – 

максимален брой точки 40 т. 
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Начин за определяне на оценката по показател П1 - „Предложен срок за извършване 

на строително-монтажни работи“: 

 

П1 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за извършване на 

строително-монтажни работи (в календарни дни); 

 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 40 точки;  

 Максимален брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за извършване 

на строително-монтажни работи; 

 Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за 

извършване на строително-монтажни работи по следната формула: 

 

П1 = (Amin /An) х 40, където 

 

Amin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за извършване на 

строително-монтажни работи;  

An – представлява срок за извършване на строително-монтажни работи, предложен от n-

тия  участник.  

Забележка: Предложението по показател предложен срок за извършване на строително-

монтажни работи се представя задължително като цяло положително число в календарни 

дни. Предложеният от участника срок за изпълнение на СМР не следва да е по-малко от 30 

(тридесет) календарни дни и не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

датата на получаване, от Изпълнителя на възлагателно писмо за стартиране изпълнението на 

строителните работи.  

Участник, предложил срок, по-кратък от минимално определения или по-дълъг от 

максимално определения ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

Оценка на техническите предложения на допуснатите участници по показател – П1 – 

„Предложен срок за извършване на строително-монтажни работи“: 

 

1. Участник № 2 „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД 

 

Участник № 2 „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД предлага да изпълни строително-монтажните 

работи в срока регламентиран от Възложителя в документацията за обществена поръчка, в 

съответствие с Линейния - календарен график за изпълнение на дейностите от предмета на 

поръчката, възлизащ на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване, от 

Изпълнителя на възлагателно писмо за стартиране изпълнението на строителните работи до 

датата на подписване на Протокол за окончателно приемане на възложената работа. 

 

Комисията приложи формулата, определена от Възложителя, за оценка по показателя 

„Предложен срок за извършване на строително-монтажни работи“ (П1). 

 

П1 = (Amin (30 к.д.) /An (30 к.д.)) х 40 = 1 х 40 = 40 точки 

 

 Въз основа на горното, комисията взе следните 

 

 



 

3 
 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Комисията, назначена със Заповед № РД-10-302/26.06.2020 г. на д-р Николай Янков 

Николов – Помощник-ректор на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“, упълномощен със Заповед № РД-10-114/14.01.2019 г. на Проф. д.и.н. 

Георги Велков Колев - Ректор на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“, единодушно гласува да допусне Участник № 2 „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД 

до отваряне и оценка на ценовото му предложение. 

2. Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 

22.07.2020 г. от 14:00 часа. 

 

Възлага на Мануел Таквор Мануелян – ръководител строително-ремонтни дейности към 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“- член на комисията да публикува 

съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ съгласно изискванията на 

документацията за участие.  

 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

16.07.2020 г., както следва: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………… 

                          /Тодор Илиев/ 

 
Заличена информация на основание чл. 37 
от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент 
(ЕС) 2016/679 (Общ регламент, относно 
защитата на данни) 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. ………………….………………          2. ……………………….……  

            /Десислава Михова/                          /Мануел Мануелян/    

 
Заличена информация на основание чл. 37 
от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 
регламент, относно защитата на 
данни) 

Заличена информация на основание чл. 37 
от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 
регламент, относно защитата на 
данни) 

 


