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П Р О Т О К О Л № 1 

На 03.10.2014 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет „ 
"Основен ремонт на Клиника по лъчелечение на УМБАЛ"Царица Иоанна-
ИСУЛ"ЕАД", обявен с Решение №-РД-03-66/02.09.2014 г., назначена със Заповед №-РД-
02-460/03.10.2014 г. в състав: 

Председател: Евгени Тодоров - ЗД по ИД 

Членове: 1. Проф. JI. Гочева - Кл. по лъчелечение 
2. Десислава Кирилова - гл. счетоводител 
3. инж. Владимир Николов - ПОЦИК 
4. инж. Христо Стоименов - външен експерт 
5. Румяна Доганова- н-к сектор ДДП 
6. Яна Михайлова - АПС в ДДП 

се събра за разглеждане на постъпилите предложения. Членовете на комисията 
декларираха обстоятелствата по чл. 35 ал. 3 от ЗОП. 

След като установи, че офертите на участниците са подадени до изтичане на крайния 
срок и отговарят на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, комисията отвори получените 
оферти по реда на получаването им, както следва: 

1. „Монимекс"ЕООД - оферта № 1/01.10.2014г. - без представител; 
2. „КНД-Консулт"ООД - оферта № 2/02.10.2014г. - без представител; 
3. „РИ-СОФ"ООД - оферта № 3/02.10.2014г. - без представител; 
4. „Строймакс"ООД - оферта № 4/02.10.2014г. - без представител; 
5. „Красстрой"ООД - оферта № 5/02.10.2014г. - без представител; 
6. „Стройкомерс"ЕООД - оферта № 6/02.10.2014г. - без представител; 
7. Сдружение „ИСУЛ 2014" - оферта № 7/02.10.2014г. - г-жа Десислава Кузманова -
упълномощен представител; 
8. „Сънником"ЕООД - оферта № 8/02.10.2014г. - г-жа Мария Антонова - упълномощен 
представител; 
9. „ГБМ Инженеринг" ЕООД - оферта № 9/02.10.2014г. - г-н Алекандър Адамов -
упълномощен представител; 
10. ЕТ"Васил Иванов Костов" - оферта № 10/02.10.2014г. - г-н Емил Шиваров -
упълномощен представител; 
11. „Радми-90"ЕООД - оферта № 11/02.10.2014г. - г-жа Елена Кръстева - упълномощен 
представител; 
12. „Р.С.Инженеринг"ЕООД - оферта № 12/02.10.2014г. - без представител; 

Последователно, по реда на получаването им, комисията провери офертите за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което трима от нейните членове и 
присъстващите представители на участниците подписаха пликовете с №№3 на 
участниците. 
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След това комисията отвори пликовете с №№ 2 и трима от членовете й и 
присъстващите представители на участниците подписаха всички документи, съдържащи 
се в тях. Комисията отвори пликовете с №1 на участниците и оповести документите и 
информацията, които те съдържат и провери съответствието им със списъка по чл. 56, 
ал.1, т.14 от ЗОП. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Работата на комисията продължи на закрито заседание. Комисията провери 
документите от плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

Настоящия протокол съдържа констатациите относно наличието и редовността на 
представените от участниците документи в пликове с №№ 1, по реда, описан по-горе, в 
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. 

1. „Монимекс" ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените 
доказателства за технически възможности. 

В офертата на участника е предоставена декларация съдържаща списък със 17 бр. 
договори изпълнени през последните 5 години. Четири от тях са на стойност по-голяма от 
стойността на обществената поръчка. Договор № 1 е със срок и дата на изпълнение от 
14.04.2014 г. до момента, следователно е в процес на изпълнение. Договори №№ 12, 15 и 
17 са за ново стоителство на сгради. Предоставените договори не съответстват на 
критериите за подбор, поставени от Възложителя и не покриват минималните 
изисквания за технически възможности - "През последните пет години, считано от 
крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 2 (два) договора с предмет и обем, 
сходни с предмета и обема на поръчката, доказващ опита на участника в изпълнение на 
сходни дейности. 
*Сходен означава договор за ремонт и/или рехабилитация на сгради, на стойност не 
по-малка от прогнозната стойност на настоящата процедура. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Монимекс"ЕООД следва да представи: 

1.Документи с които счита, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за 
подбор и покриващи минималните изисквания за технически възможности. 

2. „КНД - Консулт" ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените 
доказателства за финансово и икономическо състояние на участника. 

В офертата на участника е предоставен Договор за заем, който не доказва, че 
участникът разполага с изискуемия финансов ресурс, поставен от възложителя към 
финансовото и икономическо състояние на участниците. Всеки участник в процедурата 
трябва да разполага с минимален финансов ресурс в размер на 50 на сто от прогнозната 
стойност на обществената поръчка или 200 000.00 /двеста хиляди лв./. На основание чл. 
50, ал.1, т.1 и 2 и ал.2 от ЗОП участниците могат да доказват наличието на финансов 
ресурс с един или няколко от следните документи: удостоверение от банка или годишен 
финансов отчет или някоя от съставните му части когато публикуването им се изисква от 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато 



по обективни причини кандидатът или участникът не може да предостави исканите от 
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние 
с всеки друг документ, които възложителя приеме за подходящ. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „КНД - Консулт" ООД следва да представи: 

1 .Документи за доказване на минимален финансов ресурс, с които участника счита, че ще 
удоволетвори поставените от Възложителя минимални изисквания за наличие на 
финансов ресурс. 

3.„РИ - СОФ"ООД- всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата. 

4. „Строймакс"ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените 
доказателства за технически възможности и изискуеми гаранции. 

В офертата на участника е предоставена декларация съдържаща списък с 26 бр. 
договори изпълнени през последните 5 години. Три от тях са на стойност по-голяма от 
стойността на обществената поръчка. Договори №№ 1 и 3 са за реконструкции на обекти. 
В удостоверенията за добро изпълнение към тях не е конкретизирано дали упоменатите 
суми са с ДДС или без ДДС. Договор № 9 е за изграждане на склад за филтърни пръчки. 
Предоставените договори не съответстват на критериите за подбор поставени от 
Възложителя и не покриват минималните изисквания за технически възможности -
"През последните пет години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е 
изпълнил 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на поръчката, 
доказващ опита на участника в изпълнение на сходни дейности. 
*Сходен означава договор за ремонт и/или рехабилитация на сгради, на стойност не 
по-малка от прогнозната стойност на настоящата процедура". 

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
Раздел III. 1.1 - Изискуеми депозити и гаранции, когато гаранцията за участие е 
представена под формата на банкова гаранция, в банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. 

В офертата на участника са нередовни следните документи: 

1 .Представената от участника банковата гаранция не е за конкретната процедура 
открита от Възложителя с решение № РД - 03- 66/02.09.2014 г., и не е в изискуемия от 
възложителя формат - да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното 
задържане и усвояване от Възложителя. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Строймакс"ООД следва да представи: 

1.Документи, с които счита, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за 
подбор и покриващи минималните изисквания за технически възможности. 
2. Нова банкова гаранция или корекция на представената, за конкретната процедура^ 
обявена от възложителя, с включени всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното 
задържане и усвояване от Възложителя. 



5. „Красстрой"ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените 
доказателства за технически възможности. 

В офертата на участника е предоставена декларация, съдържаща списък с 5 бр. 
договори изпълнени през последните 5 години. Всички от тях са на стойност по-голяма от 
стойността на обществената поръчка. Договори №№ 2, 3 и 4 са за ново стоителство на 
сгради и довършване на препроектирани блокове. Договори №№ 1 и 5 са за извършване на 
СРР и СМР на сгради и са изпълнени от консорциуми, в които участва като партньор 
„Красстрой"ООД. Не са предоставени договорите за учредяване на консорциумите за 
изпълнение на договори №№ 1 и 5. Така предоставените договори не съответстват на 
критериите за подбор поставени от Възложителя и не покриват минималните 
изисквания за технически възможности - "През последните пет години, считано от 
крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 2 (два) договора с предмет и обем, 
сходни с предмета и обема на поръчката, доказващ опита на участника в изпълнение на 
сходни дейности. 
*Сходен означава договор за ремонт и/или рехабилитация на сгради, на стойност не 
по-малка от прогнозната стойност на настоящата процедура." 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Красстрой"ООД следва да представи: 

1. Договорите за учредяване на консорциумите по договори №№ 1 и 5 или други 
документи с които счита, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за 
подбор и покриващи минималните изисквания за технически възможности. 

6. „Стройкомерс"ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените изискуеми 
гаранции. 

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
Раздел III. 1.1 - Изискуеми депозити и гаранции, когато гаранцията за участие е 
представена под формата на банкова гаранция, в банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. 

В офертата на участника са нередовни следните документи: 

1 .Представената от участника банковата гаранция не е в изискуемия от възложителя 
формат - да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и 
усвояване от Възложителя. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Стройкомерс"ЕООД следва да представи: 

1. Корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя. 

7. Сдружение „ИСУЛ 2014" съставено от "Актив Билдинг Инк" ЕООД, "Геоком -
2000" ООД и „Интерхолд" ООД - всички документи, съдържащи се в офертата на 
участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен 
към офертата и предварително обявените от възложителя условия с изключение 
представените доказателства за технически възможности. 



В офертата на участника е предоставена декларация, съдържаща списък с 6 бр. 
договори изпълнени през последните 5 години. Четири от тях са на стойност по-голяма от 
стойността на обществената поръчка. Договори №№ 1 и 3 са за ново стоителство на сграда 
и център от семеен тип. Договори №№ 2 и 4 са за извършване на СМР и СРР на сгради и 
са изпълнени от дружества, регистрирани по ДЗЗД. Не е предоставен договора за 
учредяване на ДЗЗД за изпълнение на договор № 4. Така предоставените договори не 
съответстват на критериите за подбор, поставени от Възложителя и не покриват 
минималните изисквания за технически възможности - "През последните пет години, 
считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 2 (два) договора с предмет 
и обем, сходни с предмета и обема на поръчката, доказващ опита на участника в 
изпълнение на сходни дейности. 
*Сходен означава договор за ремонт и/или рехабилитация на сгради, на стойност не 
по-малка от прогнозната стойност на настоящата процедура". 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът Сдружение „ИСУЛ 2014" следва да представи: 

1. Договор за учредяване на ДЗЗД по договор № 4 или други документи, с които счита, че 
ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор и покриващи 
минималните изисквания за технически възможности. 

8. „Сънником"ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия с изключение представените 
доказателства за технически възможности. 

Участника трябва са представи съгласно изискване на Възложителя, посочено в 
Обявлението за обществена поръчка, Раздел III.2.3 „Технически възможности -
Информация и формалности, които са необходими за оценка дали изискванията са 
изпълнени" - Изискуеми документи и информация: в) Доказателства за упражняване на 
професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - удостоверение за вписване в Централния 
професионален регистър на строителя. Заверен от участника документ, доказващ 
регистрация в строителната камара за изграждане на строежи от четвърта категория, буква 
"б", съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 и чл. 9 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на 
видовете строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в 
Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 "Строителство". 
Минимално изискване: Група 1, категория строежи 5. 

В офертата на участника е нередовен следния документ: 

1 .Удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя е със 
срок на валидност на талона - 30.09.2014 г. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Сънником" ЕООД следва да представи: 

1.Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 
строителя. 

9. „ГБМ Инженеринг" ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на 
участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен 
към офертата и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника 
съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата. 



10. ЕТ"Васил Иванов Костов" - всички документи, съдържащи се в офертата на 
участника са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен 
към офертата и предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника 
съответства с критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата. 

11. „Радми-90"ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника са 
налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя условия. Офертата на участника съответства с 
критериите за подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата. 

12. „Р.С.Инженеринг"ЕООД - всички документи, съдържащи се в офертата на участника 
са налични и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата 
и предварително обявените от възложителя условия с изключение представените 
изискуеми гаранции. 

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
Раздел III. 1.1 - Изискуеми депозити и гаранции, когато гаранцията за участие е 
представена под формата на банкова гаранция, в банковата гаранция изрично се записват 
основанията за нейното задържане от Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. 

В офертата на участника са нередовни следните документи: 

1 .Представената от участника банковата гаранция не е в изискуемия от възложителя 
формат - да включва всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и 
усвояване от Възложителя. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Р.С.Инженеринг"ЕООД следва да представи: 

1. Корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя. 

Протокол № 1 отразява работата на комисията по установяване съответствието на 
офертите със списъка на документите, приложен към офертата и предварително обявените 
от възложителя условия. Съдържа изчерпателен списък на липсващите и нередовни 
документи в офертите на участниците, и посочва вида на документите, които съответните 
участници следва да представят допълнително в законоустановения срок. Протоколът е 
подписан от председателя и членовете на комисията на с м . 

Комисия: 
Председател: Евгени Тодоров 

Членове: 

3. инж. Владимир Николов 


