
             
 

www.eufunds.bg 

 

Проект  BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, 

финансиран от Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове 

coeinict@fmi.uni-sofia.bg 

 

 

 

 

 Русенски университет “Ангел Кънчев” 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
№ 9/05.07.2019 година 

 
 На основание чл. 22, ал.1, т. 6 и 106, ал. 6 от ЗОП и чл. 62, ал. 1 от Административно 
процесуалния кодекс, като съобразих, че не е изтекъл срока за обжалване на Решение № 
7/25.06.2019 година и че издаденото решение подлежи на допълване, тъй като не съдържа в 
пълнота информацията по чл. 22, ал. 5 от ЗОП, след като се запознах  отново с документите, 
предоставени ми от комисията, назначена със заповед № 902/28.05.2019 година, в открита 
процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП  с предмет: „Инженеринг (проектиране, извършване на 
строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за 
върхови постижения - Русе за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект  
BG05M2OP001-1.001-0004“, с реф. № 000585-2019-0002, в която е определена прогнозна 
стойност на поръчката в размер на 611 330.00 лева без ДДС, 
 

РАЗПОРЕЖДАМ: 
 

1. ОТСТРАНЯВАМ на основание чл. 107, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗОП от участие в 
процедурата следните участници: 

1.1. „Адис Калинов“ ООД поради това, че представената от участника идейна 

концепция по част „Архитектурна“ не отговаря на обявените от възложителя 

изисквания поради следното: 

- участникът предлага идейно решение за изпълнение на строителството, като е 

заложил покривът на сградата да бъде плосък, докато изискването на възложителя е 

съществуващият покрив да бъде променен в двускатен (стр. 13, т. 3.1. от приложение № 1- 

Техническа спецификация); 

- не е изпълнено изискването на възложителя за предвиждане на подпокривно 

пространство (стр. 1, т. 1, стр. 6-7, т. 2.2.1. и т. 2.2.2. от приложение № 1- Техническа 

спецификация) –   изпълнението на това изискване на възложителя не е налично нито в 

текстовата, нито в графичната част на идейната концепция, а в тези зони е предвидено да бъдат 

разположени модулите на климатичните системи, както и складови пространства; 

- представената от участника композиционна схема не дава възможност за 

преценка как участникът предвижда да изпълни заданието на възложителя, като само са 

преповторени зададените от възложителя параметри на отделните помещения, без участникът 

да представи свое конкретно архитектурно предложение. 

1.2. „Парсек груп“ ЕООД  поради това, че представената от участника идейна 

концепция по част „Архитектурна“ не отговаря на обявените от възложителя 
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изисквания и не представлява индивидуално предложение на участника поради 

следното: 

- Участникът е преповторил изцяло изискванията на възложителя от стр. 4 до стр. 7  

от Приложение № 1 – Техническа спецификация от документацията за участие, но не е направил 

нито едно конкретно предложение – относно ситуирането на помещенията, техните конкретни 

размери (с оглед дадените от възложителя параметри) и др.  

- В представения от участника документ се съдържат изявления, които подкрепят 

извода на комисията за липса на конкретно предложение от страна на участника – в идейната 

концепция е посочено (за всяка една от лабораториите), че е необходима площ от … до … кв.м., 

но това е изискването на възложителя, докато участникът не е дал своето конкретно 

предложение за изпълнението на изискванията на възложителя във формата на изискваната 

идейна концепция.   Буквално е преписан текстът от Приложение № 1 (стр. 7), в който 

възложителят е формулирал изискванията си към проектирането и изграждането на помощни 

помещения и пространства в зоната с контролиран достъп, но не е направено конкретно 

предложение от страна на участника. В тази част от техническото предложение на участника 

комисията също така е намерила, че от страна на участника не е направено конкретно 

предложение, съобразено с изискванията на възложителя. 

- С оглед констатираните недостатъци в техническото предложение на участника, 

не е налице правна възможност да се приложи правната възможност на чл. 104, ал. 5 от ЗОП за 

предоставяне на допълнителни разяснения от страна на участника, тъй като това ще доведе до 

промяна на направеното от участника техническо предложение. 

Направените от страна на комисията констатации относно нередовност на техническите 

предложения на двамата участници възложителят възприема изцяло като правилни и 

законосъобразни, поради което отстранява от участие в процедурата горепосочените участници, 

тъй като същите са представили оферти, които не отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия за изпълнение на поръчката. 

 2. В останалата част решение № 7/25.06.2019 година остава без изменение. 
3. Решението да се връчи на участниците в тридневен срок от днес. 
 4. Настоящето решение подлежи на изпълнение по реда на ЗОП. 
 5. Интернет – адрес на електронната преписка на процедурата в профила на купувача на 

Русенски университет „Ангел Кънчев“: https://www.uni-ruse.bg/procurements/procedures/00585-2019-

0002 

 6. Решението подлежи на оспорване по реда и в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7, б.“а“ от 
ЗОП – пред Комисията за защита на конкуренцията, в десетдневен срок от получаването му. 

  
Ректор: Заличени лични данни по чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

 
  (чл.-кор. проф. д-р Христо Иванов Белоев) 
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