
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ РД-10-8/17.03.2020г. 

на изп. директор на „УОС” ЕАД 

 

 

 

На основание чл. 106, ал. 6, във вр. с чл. 109 от ЗОП, Протокол от работата на 

комисията и утвърден на 17.03.2020г. Доклад по чл. 60 от ППЗОП за резултатите от 

работата на комисията, назначена със Заповед № РД-09-13 от 11.03.2020г. на Емануил 

Цанков Райчев – Изпълнителен директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, 

за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в отговор на отправена 

писмена покана  с  изх. № 64/21.02.2020г. за участие във вътрешен конкурентен избор с 

предмет: „Строителни и / или монтажни работи в ПБ „НДК - Равда“, ПБ „Равда - 

Кърджали“, ПБ „Мрамор“, Хотел „Невен“, ПБ „Кранево“, ПБ „Обзор“, ПБ „Видима“, 

собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД”, в седем обособени позиции: 
- „Строително - ремонтни дейности в ПБ „НДК - Равда““; 

- „Строително - ремонтни дейности в ПБ „Равда - Кърджали““; 

- „Строително - ремонтни дейности в ПБ „Мрамор““; 

- „Строително - ремонтни дейности в Хотел „Невен““; 

- „Строително - ремонтни дейности в ПБ „Кранево““; 

- „Строително - ремонтни дейности в ПБ „Обзор““; 

- „Строително - ремонтни дейности ПБ „Видима““, 

в изпълнение на Рамково споразумение № ПО-04-62/16.09.2019г. за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Строителство в недвижими имоти, използвани за 

осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, 

открита с Решение № РД-06-14/27.05.2019г. на изпълнителния директор на „УОС“ 

ЕАД, 

 

О Б Я В Я В А М 

 

класирането на изпълнителите, съгласно обявения критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно одобрената методика за оценка: 

 

1. За Обособена позиция № 1: „Строително - ремонтни дейности в ПБ „НДК - 

Равда““: 

 

I-во място: „БО БИЛД“ ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

17646.00 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и шест лв. и нула ст.) 

без ДДС. 

II-ро място: „СЪНГРАУНД“ ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

20231.82 лв. (двадесет хиляди двеста тридесет и един лв. и осемдесет и две ст.) без 

ДДС. 

 

2. За Обособена позиция № 2: „Строително - ремонтни дейности в ПБ „Равда - 

Кърджали““: 

 



I-во място: „БО БИЛД“ ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

184611.80 лв. (сто осемдесет и четири хиляди шестстотин и единадесет лв. и 

осемдесет ст.) без ДДС. 

 

3. За Обособена позиция № 3: „Строително - ремонтни дейности в ПБ 

„Мрамор““: 

 

I-во място: „БО БИЛД“ ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

58567.00 лв. (петдесет и осем хиляди петстотин шестдесет и седем лв. и нула ст.) 

без ДДС. 

 

4. За Обособена позиция № 4: „Строително - ремонтни дейности в Хотел 

„Невен““: 

 

I-во място: „БО БИЛД“ ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

106402.32  лв. (сто и шест хиляди четиристотин и два лв. и тридесет и две ст.) без 

ДДС. 

 

5. За Обособена позиция № 5: „Строително - ремонтни дейности в ПБ 

„Кранево““: 

 

I-во място: „БО БИЛД“ ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

78736.10 лв. (седемнадесет и осем хиляди седемстотин тридесет и шест лв. и десет 

ст.) без ДДС. 

II-ро място: „СЪНГРАУНД“ ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

90290.46 лв. (деветдесет хиляди двеста и деветдесет лв. и четиридесет и шест ст.) 

без ДДС. 

 

6. За Обособена позиция № 6: „Строително - ремонтни дейности в ПБ 

„Обзор““: 

 

I-во място: „БО БИЛД“ ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

6120.00  лв. (шест хиляди сто и двадесет лв. и нула ст.) без ДДС. 

 

7. За Обособена позиция № 7: „Строително - ремонтни дейности ПБ 

„Видима““: 
 

I-во място: „БО БИЛД“ ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

33442.35 лв. (тридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и два лв. и тридесет 

и пет ст.) без ДДС. 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

за изпълнител на обществената поръчка 

 

 

1. За Обособена позиция № 1: „Строително - ремонтни дейности в ПБ „НДК - 

Равда““: 

 

„БО БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 203290856, адрес на управление: гр. Сливница 2200, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 59, представлявано от Бойко Петракиев –Управител. 

 

2. За Обособена позиция № 2: „Строително - ремонтни дейности в ПБ „Равда - 

Кърджали““: 



 

„БО БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 203290856, адрес на управление: гр. Сливница 2200, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 59, представлявано от Бойко Петракиев –Управител. 

 

3. За Обособена позиция № 3: „Строително - ремонтни дейности в ПБ 

„Мрамор““: 

 

„БО БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 203290856, адрес на управление: гр. Сливница 2200, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 59, представлявано от Бойко Петракиев –Управител. 

 

4. За Обособена позиция № 4: „Строително - ремонтни дейности в Хотел 

„Невен““: 

 

„БО БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 203290856, адрес на управление: гр. Сливница 2200, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 59, представлявано от Бойко Петракиев –Управител. 

 

5. За Обособена позиция № 5: „Строително - ремонтни дейности в ПБ 

„Кранево““: 

 

„БО БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 203290856, адрес на управление: гр. Сливница 2200, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 59, представлявано от Бойко Петракиев –Управител. 

 

6. За Обособена позиция № 6: „Строително - ремонтни дейности в ПБ 

„Обзор““: 

 

„БО БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 203290856, адрес на управление: гр. Сливница 2200, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 59, представлявано от Бойко Петракиев –Управител. 

 

7. За Обособена позиция № 7: „Строително - ремонтни дейности ПБ 

„Видима““: 

 

„БО БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 203290856, адрес на управление: гр. Сливница 2200, 

ул. „Патриарх Евтимий“ № 59, представлявано от Бойко Петракиев –Управител. 

 

 

 

Мотиви: Дружеството отговаря на посочените в ЗОП изисквания, на 

сключеното Рамково споразумение № ПО-04-62/16.09.2019г. и на посочените в 

поканата за участие по чл. 82, ал. 4, т.1 от ЗОП условия. Офертата на потенциалния 

изпълнител е разгледана и оценена, съгласно предварително определения критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и е 

класирана на първо място. 

 

Отстранени участници – няма. 

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

I. Определеният за изпълнител по настоящото решение, да се покани да 

сключи договор в едномесечен срок от влизането в сила на настоящето решение. 

II. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето Решение да се изпрати до 

потенциалните изпълнители в процедурата в тридневен срок и в същия ден да се 

публикува на Профила на купувача в електронната преписка на поръчката на следния 

адрес: http://uos-ead.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-



%d0%bd%d0%b0-

%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/. 
III. Настоящето Решение може да се обжалва в десетдневен срок пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 

 

Приложение: 

1. Протокол от 17.03.2020г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-06-

272/12.12.2019г. на Емануил Цанков Райчев – Изпълнителен директор на 

„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД. 

2. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от работата на Комисия, 

назначена със Заповед № РД-09-13 от 11.03.2020г.  на Емануил Цанков Райчев – 

Изпълнителен директор на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД 

 

 

 

Чл. 37 от ЗОП 

 

 

Изпълнителен директор на  

„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД:……............................. 

                                                                                                    / Емануил Цанков Райчев / 


