
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД 

 
 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ РД-10-44/12.10.2020г. 

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 12.10.2020г. Доклад по чл. 60 от ППЗОП за резултатите от 

работата на комисията, назначена със Заповед № РД-09-112/06.10.2020г. 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. № 362/18.09.2020г. за участие във вътрешен конкурентен избор с 

предмет: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи в ПБ „НДК-РАВДА“ И ПБ 

„ШУМНАТИЦА“, собственост на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД“, в четири 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи 

свързани с ремонт на фасада и основен ремонт на  сграда „Резвая“, и ремонт на покриви 

на сгради „Камчия“ и „Тунджа“, част от ПБ „НДК-Равда““; 

Обособена позиция № 2: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи в ПБ 

„Шумнатица““; 

Обособена позиция № 3: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи на 

фасади и вътрешен ремонт на сграда „Тунджа“, част от ПБ „НДК-Равда““; 

Обособена позиция № 4: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи на 

фасади и вътрешен ремонт на сграда „Камчия“, част от ПБ „НДК-Равда““, 

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. „Строително-ремонтни и/или монтажни работи свързани с ремонт на 

фасада и основен ремонт на  сграда „Резвая“, и ремонт на покриви на сгради „Камчия“ 

и „Тунджа“, част от ПБ „НДК-Равда““: 



I-во място: „СЪНГРАУНД” ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

341911.29 лв. (триста четиридесет и една хиляди деветстотин и единадесет лева и 

двадесет и девет стотинки) без ДДС. 

 

2. Обособена позиция № 2 „Строително-ремонтни и/или монтажни работи в 

ПБ „Шумнатица““: 

I-во място: „СЪНГРАУНД” ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

283810.24 лв. (двеста осемдесет и три хиляди осемстотин и десет лева и двадесет и 

четири стотинки) без ДДС; 

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

296 948.72 лв. (двеста деветдесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и осем 

лева и седемдесет и две стотинки) без ДДС. 

 

3. Обособена позиция № 3: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи на 

фасади и вътрешен ремонт на сграда „Тунджа“, част от ПБ „НДК-Равда““: 

I-во място: „СЪНГРАУНД” ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

281197.91 лв. (двеста осемдесет и една хиляди сто деветдесет и седем лева и 

деветдесет и една стотинки) без ДДС. 

 

4. Обособена позиция № 4: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи на 

фасади и вътрешен ремонт на сграда „Камчия“, част от ПБ „НДК-Равда““: 

 I-во място: „СЪНГРАУНД” ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

281197.91 лв. (двеста осемдесет и една хиляди сто деветдесет и седем лева и 

деветдесет и една стотинки) без ДДС. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М 

за изпълнител на обществената поръчка 

 

1. За Обособена позиция № 1 „Строително-ремонтни и/или монтажни работи 

свързани с ремонт на фасада и основен ремонт на  сграда „Резвая“, и ремонт на покриви 

на сгради „Камчия“ и „Тунджа“, част от ПБ „НДК-Равда““: 

„СЪНГРАУНД” ЕООД, ЕИК: 200903663, адрес на управление: с. Алдомировци 

2222, ул. „41-ва“ № 10, представлявано от Павлин Стоянов –Управител. 

 

2. За Обособена позиция № 2 „Строително-ремонтни и/или монтажни работи 

в ПБ „Шумнатица““: 

„СЪНГРАУНД” ЕООД, ЕИК: 200903663, адрес на управление: с. Алдомировци 

2222, ул. „41-ва“ № 10, представлявано от Павлин Стоянов –Управител. 

 

3. Обособена позиция № 3: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи 

на фасади и вътрешен ремонт на сграда „Тунджа“, част от ПБ „НДК-Равда““: 

„СЪНГРАУНД” ЕООД, ЕИК: 200903663, адрес на управление: с. Алдомировци 

2222, ул. „41-ва“ № 10, представлявано от Павлин Стоянов –Управител. 

 

4. Обособена позиция № 4: „Строително-ремонтни и/или монтажни работи на 

фасади и вътрешен ремонт на сграда „Камчия“, част от ПБ „НДК-Равда““: 

„СЪНГРАУНД” ЕООД, ЕИК: 200903663, адрес на управление: с. Алдомировци 

2222, ул. „41-ва“ № 10, представлявано от Павлин Стоянов –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. Определените за изпълнители по настоящото решение, да се поканят да 

сключат договор, в едномесечен срок от влизането в сила на настоящето решение. 

II. 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. 

III. Настоящето Решение може да се обжалва в десетдневен срок пред 

Комисията за защита на конкуренцията. 

 

Приложение: 

1. Протокол от 12.10.2020г. на Комисия, назначена със Заповед № РД-09-

112/06.10.2020г. 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-09-112/06.10.2020г. 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 / 


