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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ 

ПРОТОКОЛ № 2 

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с 
предмет "Основен ремонт на Клиника по лъчелечение на 
УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД", обявен с Решение №-РД-03-
66/02.09.2014 г., назначена със Заповед №-РД- 02-460/03.10.2014 г. 

След проверка за наличието и редовността на документите, съдържащи 
се в офертите на участниците, комисията изготви Протокол №1/11.08.2014г. с 
констатации относно наличието и редовността на изискуемите от 
Възложителя документи. 

В съответствие с чл. 68, ал. 8 копие от Протокол № 1 получиха всички 
участници. В него беше посочено кои участници какви документи е 
необходимо да представят допълнително, и срока, в който да го направят. 

Преди изтичане на законоустановения срок от получаване на протокола 
бяха представени документи, както следва: 

1. „Монимекс" ЕООД - представи: 

1. Договор, придружен с референция за добро изпълнение за обект "Ремонт 
покрив на читалище в с. Виноградец, общ. Стражица" на стойност под 
прогнозната стойност на поръчката от 400 000 лв. 
2. Договор, придружен с референция за добро изпълнение за обект 
"Извършване ремонти на общински учебни и детски заведения на 
територичта на СО"Сердика" гр. София" на стойност под прогнозната 
стойност на поръчката от 400 000 лв. 
3. Договор, придружен с референция за добро изпълнение за обект 
"Ремонтни работи част ВиК на пет броя сервизни помещения" находящи се в 
Учебен корпус, бл. № 6 на ВСУ "Любен Каравелов" на стойност под 
прогнозната стойност на поръчката от 400 000 лв. 

2. „КНД - Консулт" ООД - представи: 
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1. Баланс и ОПР за 2013 г. 
1. Баланс и ОПР за период 01.01.2014 - 30.09.2014 г. 

3. „Строймакс"ООД - представи: 

1. Декларация съдържаща списък с 26 бр. договори изпълнени през 
последните 5 години. 
2. Референция за добро изпълнение към договор № 1 от приложената 
декларация за обект "Ремонт и реконструкция на обект "Сграда за 
обществено обслужване" гр.Благоевград" на стойност над прогнозната 
стойност на поръчката от 400 000 лв. 
3. Референция за добро изпълнение към договор № 3 от приложената 
декларация за обект "Ремонт и реконструкция на "Медицински център с 
еднодневна хирургия и часово наблюдение" гр.Благоевград" на стойност над 
прогнозната стойност на поръчката от 400 000 лв. 
4. Нова банкова гаранция за конкретната процедура обявена от възложителя, 
с включени всички основания на чл. 61 от ЗОП за нейното задържане и 
усвояване от Възложителя. 

4. „Красстрой"ООД - представи: 

1 .Договор за учредяване на консорциум, във връзка с изпълнение на договор 
№ 1 от приложения списък с изпълнени договори. 
2.Договор за учредяване на обединение, във връзка с изпълнение на договор 
№ 5 от приложения списък с изпълнени договори. 

5. „Стройкомерс"ЕООД - представи: 

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

6. Сдружение „ИСУЛ 2014" - представи: 

1. Договор за създаване на сдружение по ДЗЗД по договор № 4. 

7. „Сънником"ЕООД- представи: 

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

8. „Р.С.Инженеринг"ЕООД - представи: 

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

Работата на комисията продължи с проверката за съответствие на 
документите в Плик № 1, включително и допълнително представените, с 
изискванията за подбор, поставени от Възложителя. 



Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за 
обществена поръчка, Раздел III.2.2. „Икономически и финансови 
възможности", *Участниците могат да доказват наличието на изисквания от 
възложителя финансов ресурс с удостоверение от банка. * Когато по 
обективни причини участникът не може да представи такъв документ, той 
може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг 
документ, който възложителят приеме за подходящ. *В случай, че 
участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се 
отнася за обединението като цяло. 
Минимално изискване: Всеки участник в процедурата трябва да разполага с 
финансов ресурс в размер на 50 на сто от прогнозната стойност на 
обществената поръчка или 200 000.00 /двеста хиляди лв./ 

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", т. 11.3. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 
години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за 
строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката -
/Приложение № 13/, и: - удостоверения за добро изпълнение, съдържащи 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 
обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на 
издателя и данни за контакт, или; - копия на документи, удостоверяващи 
изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 
Минимално изискване: 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 
Както е посочено в Обявлението за обществена поръчка, Раздел II.2. 
Количество или обем на поръчката, прогнозната стойност на поръчката е 
400 000 лв. без ДДС. 

Проверката за съответствие на документите в Плик № 1, включително и 
допълнително представените, с изискванията за подбор и минималните 
изисквания, поставени от Възложителя установи следното: 

1. „Монимекс" ЕООД: 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка. 

Допълнително представени изпълнени договори придружени с референции 
Под № 2.2 от списък на допълнително внесени документи е договор с община 
Стражица на стойност 140 877.30 лв. без ДДС. 



Под № 2.4 от списък на допълнително внесени документи е договор с СО -
Сердика на обща стойност 319 114.70 лв. без ДДС. 
Под № 2.6 от списък на допълнително внесени документи е договор с ВСУ 
„Любен Каравелов" на стойност 54 833.50 лв. без ДДС. 
Нито един от посочените в офертата и допълнително представените договори 
на участника не покрива минималното изискване, заложено от възложителя, 
за изпълнени два договора със стойност, по-голяма или равна на прогнозната 
стойност на поръчката, и с обхват сходен с предмета на поръчката. 

Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 

На основание чл. 69 ал.1, т. 3 от ЗОП участника „Монимекс" ЕООД да не се 
допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата. 

2. „КНД - Консулт" ООД: 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
„КНД - Консулт" ООД до участие и класиране. 

3.„РИ - СОФ"ООД: 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
„РИ - СОФ"ООД до участие и класиране. 

4. „Строймакс"ООД: 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
„Строймакс"ООД до участие и класиране. 

5. „Красстрой"ООД: 



Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
„Красстрой"ООД до участие и класиране. 

6. „Стройкомерс"ЕООД: 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
„Стройкомерс"ЕООД до участие и класиране. 

7. Сдружение „ИСУЛ 2014" 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка. 

Във връзка с допълнително представения договор за създаване на сдружение 
по ДЗЗД комисията изиска на основание чл. 68 ал. 11, т. 2 от ЗОП 
предоставяне на актуална информация и документ, удостоверяващи 
процентното участие на партьорите в неперсонифицираното дружество по 
ЗЗД „Нептун"- Актуално състояние от регистър Булстат и Удостоверение за 
вписване на обстоятелства. Участника представи само актуално състояние от 
регистър Булстат към Агенция по Вписванията, от което не е видно 
процентното участие на партьорите. 
Сдружение „ИСУЛ 2014" доказва изпълнение на минималните изисквания на 
възложителя чрез съдружника „Геоком 2000"00д, чрез участието му в 
сдружение „Нептун" при изпълнение на договор № 4 от списъка на 
участника. Представените документи за създаване на сдружение „Нептун" от 
22.10.2012 г., включително и допълнително споразумение към договора от 
28.02.2013 г. не кореспондират с вписаното в регистър Булстат актуално 
състояние с посочено процентно участие на партьорите в ДЗЗД „Нептун". 
Вписаното процентното участие на „Геоком 2000"00д в сдружение 
„Нептун" е 24%. Изпълнения договор е на стойност 565 579.20лв. с ДДС. С 
посоченото процентно разпределение делът на „Геоком 2000"00д е 
135 739.01лв с ДДС, което е недостатъчно за покриване на минималното 
изискване, заложено от възложителя, за изпълнени два договора със 
стойност, по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 



Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: 

На основание чл. 69 ал.1, т. 3 от ЗОП участника Сдружение „ИСУЛ 2014" 
да не се допусне и да бъде отстранен от участие в процедурата. 

8. „Сънником"ЕООД: 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
„Сънником"ЕООД до участие и класиране. 

9. „ГБМ Инженеринг" ЕООД: 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
„ГБМ Инженеринг" ЕООД до участие и класиране. 

10. ЕТ"Васил Иванов Костов": 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
ЕТ"Васил Иванов Костов" до участие и класиране. 

11. „Радми-90"ЕООД: 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
„Радми-90"ЕООД до участие и класиране. 



12. „Р.С.Инженеринг"ЕООД: 

Участникът в процедурата разполага с финансов ресурс в размер на 50 на сто 
от прогнозната стойност на обществената поръчка, и през последните пет 
години, считано от крайния срок за представяне на оферти, е изпълнил 
повече от 2 (два) договора с предмет и обем, сходни с предмета и обема на 
поръчката - ремонт и/или рехабилитация на сгради, със стойност на 
договорите по-голяма или равна на прогнозната стойност на поръчката. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ: допуска 
„Р.С.Инженеринг"ЕООД до участие и класиране. 

Поради невъзможност да участва в работата на комисията г-жа Р. Доганова 
беше заменена от резервния член инж. Дончо Пенчев. 

Комисията пристъпи към разглеждане на пликове №№ 2 на допуснатите 
участници, и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на 
поръчката, съобразно избрания критерий за икономически най-изгодна 
оферта, а именно: 

- Техническо предложение - Приложение № 15, включващо и срок за 
изпълнение. 

** Оферти със срок за изпълнение на поръчката под 100 и над 120 дни се 
отстраняват! 

Техническото предложение трябва да съдържа следните компоненти: 

0 Предлаган подход, план за работа и организация: 

Представлява описание на цялостния процес на изпълнението на 
обществената поръчка, основният подход, етапите и дейностите по време на 
изпълнение на строителството, начина на комуникация между потенциалния 
изпълнител и Възложителя и вътрешния контрол, който изпълнителя ще 
осъществява. 

0 Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната 
последователност и качество на строителните процеси. 

Представлява описание на мониторинга и методите за контрол 
изпълнението на видовете СМР, описание на дейностите, подлежащи на 
съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период, 
описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното 
оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, 
доставки, сертификати. 

Ако мерките не са свързани и насочени към постигането на конкретните 
обстоятелства, както и не са в състояние да ги постигнат, ще се счита, че 
системата е „неадекватна" и това обстоятелство няма да донесе точки на 
участника в скалата за оценка на съответствие. 

0 Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и методи за тяхното 
избягване и преодоляване: 



Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните 
дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при 
изпълнението на договора: 

• Времеви рискове 

• Закъснение началото на започване на работите 

• Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 
заинтересованите страни на проекта, 

• Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти 
и/или неточности в проектната документация. 

1 .Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 10 
на участника „КНД-Консулт"ООД е: 
- срок за изпълнение - 100 календарни дни. 

2.Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 10 
на участника „РИ - СОФ"ООД е: 
- срок за изпълнение - 120 календарни дни. 

3 .Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 10 
на участника „Строймакс"ООД е: 
- срок за изпълнение - 100 календарни дни. 

4.Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 10 
на участника „Красстрой"ООД е: 
- срок за изпълнение - 110 календарни дни. 

5.Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 10 
на участника „Стройкомерс"ЕООД е: 
- срок за изпълнение - 100 календарни дни. 

6.Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 10 
на участника „Сънником"ЕООД е: 
- срок за изпълнение - 101 календарни дни. 

7.Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 10 
на участника "ГБМ Инженеринг"ЕООД е: 
- срок за изпълнение - 115 календарни дни. 

8.Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 10 
на участника ЕТ"Васил Иванов Костов" е: 
- срок за изпълнение - 110 календарни дни. 

9.Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение № 10 
на участника „Радми-90"ЕООД е: 
- срок за изпълнение - 120 календарни дни. 



10.Предложението за изпълнение на поръчката, посочено в Приложение №10 
на участника „Р.С.Инженеринг"ЕООД е: 
- срок за изпълнение - 100 календарни дни. 

Комисията разгледа техническите предложения на участниците и изготви 
оценка по показатели П4, П5 и П6 в съответствие с одобрената методика: 

Показател П4 - "Предлаган подход, план за работа и организация, 
описани в техническото предложение" до 10 т. - изразява се с цифра, 
представляваща съотношението между получената оценка за съответствие 
на участника и максималната такава (30), умножено по коефициент 10: 

П4 = получената оценка за съответствие на участника х 10 

30 

Описание: Степен на съответствие оценка за 
съответствие 

Представлява описание 
на цялостния процес на 
изпълнението на 
обществената поръчка, 
основният подход, 
етапите и дейностите 
по време на изпълнение 
на строителството, 
начина на комуникация 
между потенциалния 
изпълнител и 
Възложителя и 
вътрешния контрол, 
който изпълнителя ще 
осъществява. 

1. Участникът е посочил цялостна визия 
за подхода и дейностите по изпълнение на 
строителството, като се спазва изискването за 
технологично обусловена последователност 
на строителните и монтажни процеси и 
свързаните с тях подготвителни дейности, 
съответстващи на изискванията на 
Възложителя. От техн. описание са видни 
елементите и изискуемата документация 
обезпечаващи недопускане на грешки от 
технологично естество, недопускане на 
отклонение от предвиденото. 
Предвидена е система за мотивирана 

възможност за замяна защитаваща интереса 
на Възложителя с оглед качественото 
изпълнение на предмета на поръчката. 
2. Участникът е представил 
разпределение на човешките ресурси и 
отговорностите на отделните специалисти 
участващи в процеса по изпълнение на 
дейностите по специалности от което е видно, 
че необходимите ресурси са разпределени 
равномерно във времето. Предвидена е 
адекватна система за взаимозаменяемост и 
обезпечаване на необходимите специалисти 
на всяко едно място и момент. 

3. Участникът е посочил начина за 
вътрешно фирмена комуникация между 
отделните специалисти гарантираща 
недопускане неизпълнение или забавяне на 
конкретни задължения . 

4. Участникът не е посочил цялостна 
визия за подхода и дейностите по изпълнение 
на строителството, като се спазва изискването 
за технологично обусловена 
последователност на строителните и 
монтажни процеси и свързаните с тях 
подготвителни дейности и не съответства в 
достатъчна степен на изискванията на 
Възложителя . 

30 - оценка за 
съответствие по 

т.1+ т.2 + т.З 

Представлява описание 
на цялостния процес на 
изпълнението на 
обществената поръчка, 
основният подход, 
етапите и дейностите 
по време на изпълнение 
на строителството, 
начина на комуникация 
между потенциалния 
изпълнител и 
Възложителя и 
вътрешния контрол, 
който изпълнителя ще 
осъществява. 

1. Участникът е посочил цялостна визия 
за подхода и дейностите по изпълнение на 
строителството, като се спазва изискването за 
технологично обусловена последователност 
на строителните и монтажни процеси и 
свързаните с тях подготвителни дейности, 
съответстващи на изискванията на 
Възложителя. От техн. описание са видни 
елементите и изискуемата документация 
обезпечаващи недопускане на грешки от 
технологично естество, недопускане на 
отклонение от предвиденото. 
Предвидена е система за мотивирана 

възможност за замяна защитаваща интереса 
на Възложителя с оглед качественото 
изпълнение на предмета на поръчката. 
2. Участникът е представил 
разпределение на човешките ресурси и 
отговорностите на отделните специалисти 
участващи в процеса по изпълнение на 
дейностите по специалности от което е видно, 
че необходимите ресурси са разпределени 
равномерно във времето. Предвидена е 
адекватна система за взаимозаменяемост и 
обезпечаване на необходимите специалисти 
на всяко едно място и момент. 

3. Участникът е посочил начина за 
вътрешно фирмена комуникация между 
отделните специалисти гарантираща 
недопускане неизпълнение или забавяне на 
конкретни задължения . 

4. Участникът не е посочил цялостна 
визия за подхода и дейностите по изпълнение 
на строителството, като се спазва изискването 
за технологично обусловена 
последователност на строителните и 
монтажни процеси и свързаните с тях 
подготвителни дейности и не съответства в 
достатъчна степен на изискванията на 
Възложителя . 

20 - оценка за 
съответствие по 

т.1+ т.2 и/или т.З 

Представлява описание 
на цялостния процес на 
изпълнението на 
обществената поръчка, 
основният подход, 
етапите и дейностите 
по време на изпълнение 
на строителството, 
начина на комуникация 
между потенциалния 
изпълнител и 
Възложителя и 
вътрешния контрол, 
който изпълнителя ще 
осъществява. 

1. Участникът е посочил цялостна визия 
за подхода и дейностите по изпълнение на 
строителството, като се спазва изискването за 
технологично обусловена последователност 
на строителните и монтажни процеси и 
свързаните с тях подготвителни дейности, 
съответстващи на изискванията на 
Възложителя. От техн. описание са видни 
елементите и изискуемата документация 
обезпечаващи недопускане на грешки от 
технологично естество, недопускане на 
отклонение от предвиденото. 
Предвидена е система за мотивирана 

възможност за замяна защитаваща интереса 
на Възложителя с оглед качественото 
изпълнение на предмета на поръчката. 
2. Участникът е представил 
разпределение на човешките ресурси и 
отговорностите на отделните специалисти 
участващи в процеса по изпълнение на 
дейностите по специалности от което е видно, 
че необходимите ресурси са разпределени 
равномерно във времето. Предвидена е 
адекватна система за взаимозаменяемост и 
обезпечаване на необходимите специалисти 
на всяко едно място и момент. 

3. Участникът е посочил начина за 
вътрешно фирмена комуникация между 
отделните специалисти гарантираща 
недопускане неизпълнение или забавяне на 
конкретни задължения . 

4. Участникът не е посочил цялостна 
визия за подхода и дейностите по изпълнение 
на строителството, като се спазва изискването 
за технологично обусловена 
последователност на строителните и 
монтажни процеси и свързаните с тях 
подготвителни дейности и не съответства в 
достатъчна степен на изискванията на 
Възложителя . 

10 - оценка за 
съответствие по 

т.1 

Представлява описание 
на цялостния процес на 
изпълнението на 
обществената поръчка, 
основният подход, 
етапите и дейностите 
по време на изпълнение 
на строителството, 
начина на комуникация 
между потенциалния 
изпълнител и 
Възложителя и 
вътрешния контрол, 
който изпълнителя ще 
осъществява. 

1. Участникът е посочил цялостна визия 
за подхода и дейностите по изпълнение на 
строителството, като се спазва изискването за 
технологично обусловена последователност 
на строителните и монтажни процеси и 
свързаните с тях подготвителни дейности, 
съответстващи на изискванията на 
Възложителя. От техн. описание са видни 
елементите и изискуемата документация 
обезпечаващи недопускане на грешки от 
технологично естество, недопускане на 
отклонение от предвиденото. 
Предвидена е система за мотивирана 

възможност за замяна защитаваща интереса 
на Възложителя с оглед качественото 
изпълнение на предмета на поръчката. 
2. Участникът е представил 
разпределение на човешките ресурси и 
отговорностите на отделните специалисти 
участващи в процеса по изпълнение на 
дейностите по специалности от което е видно, 
че необходимите ресурси са разпределени 
равномерно във времето. Предвидена е 
адекватна система за взаимозаменяемост и 
обезпечаване на необходимите специалисти 
на всяко едно място и момент. 

3. Участникът е посочил начина за 
вътрешно фирмена комуникация между 
отделните специалисти гарантираща 
недопускане неизпълнение или забавяне на 
конкретни задължения . 

4. Участникът не е посочил цялостна 
визия за подхода и дейностите по изпълнение 
на строителството, като се спазва изискването 
за технологично обусловена 
последователност на строителните и 
монтажни процеси и свързаните с тях 
подготвителни дейности и не съответства в 
достатъчна степен на изискванията на 
Възложителя . 

1 - оценка за 
съответствие по 

т.4 



Показател П5 - „Стратегия за вътрешно фирмен контрол върху 
технологичната последователност и качество на строителните процеси"-
до 10 т. изразява се с цифра, представляваща съотношението между 
получената оценка за съответствие на участника и максималната такава (30), 
умножено по коефициент 10: 

П5 = получената оценка за съответствие на участника х 10 

30 

Описание: Степен на съответствие оценка за 
съответствие 

Представлява 
описание на 
мониторинга и 
методите за контрол 
изпълнението на 
видовете СМР, 
описание на 
дейностите, 
подлежащи на 
съгласуване и контрол 
на всички мероприятия 
от подготвителния 
период, описание на 
дейностите по 
съгласуване и контрол 
на технологичното 
оборудване и основни 
материали за 
изпълнение на 
поръчката - произход, 
доставки, 
сертификати. 

Ако мерките не са 
свързани и насочени 
към постигането на 
конкретните 
обстоятелства, както и 
не са в състояние да ги 
постигнат, ще се счита, 
че системата е 
„неадекватна" и това 
обстоятелство няма да 
донесе точки на 
участника в скалата за 
оценка на 
съответствие. 

2. 

Участникът ясно и подробно* е посочил 
в техническото си предложение 
стратегията з а контрол по видовете СМР 
и последователността на тяхното 
изпълнение, в съответствие с 
изискванията на техническата 
документация. Описал е всички стъпки по 
упражняването на вътрешно фирмен 
контрол както върху използването на 
строителните материали и изделия, 
тяхното съответствие на техническите 
изисквания на проекта, така и на 
ритмичността за доставяне, начин на 
складиране, начин на влагане. 
Предвиден е метод за работа при 
установяване на несъответствия с 
техническите спецификации по договора 
Предвидена е система за срочната 
подмяна и материалите при установяване 
на несъответствие, както и система за 
контролирана замяна на материали при 
обективна необходимост, с цел запазване 
не интересите на възложителя и постигане 
на предвиденото в проекта качество. 

Участникът е посочил описание на всички 
мероприятия от подготвителния период., 
подлежащи на съгласуване и 
предварителен контрол от Възложителя 
както и метод за работа при установяване 
на несъответствия 

Участникът е посочил описание на 
дейностите по съгласуване и контрол на 
технологичното оборудване и основни 
материали за изпълнение на поръчката -
произход, доставки, сертификати. 

Участникът не е описал всички стъпки 
по упражняването на контрол, както върху 
строителните материали и изделия и 
тяхното съответствие на техническите 
изисквания на проекта, така и на 
ритмичността на тяхното доставяне, начин 
на складиране, начин на влагане, 
изпитания и др. 

30 - оценка за 
съответствие по 

т.1+ т.2 + т.З 

20 - оценка за 
съответствие по 

т.1+ т.2 и/или т.З 

10 - оценка за 
съответствие по 

т.1 

1 - оценка за 
съответствие по 

т.4 



Показател П6 - „Рискове пред изпълнението на плануваните СМР и 
методи за тяхното избягване и преодоляване" - до 10 т. - изразява се с 
цифра, представляваща съотношението между получената оценка за 
съответствие на участника и максималната такава (30), умножено по 
коефициент 10: 

П6 = получената оценка за съответствие на участника х 10 

30 

Описание: Степен на съответствие оценка за 
съответствие 

Разглеждат се 
предложенията на 
участниците за 
управление на 
следните дефинирани 
от възложителя 
рискове, които могат 
да възникнат при 
изпълнението на 
договора: 

• Времеви рискове 
• Закъснение 
началото на 
започване на 
работите 
• Липса/недостатъчн 
а координация и 
сътрудничество 
между 
заинтересованите 
страни на проекта, 
• Трудности при 
изпълнението на 
проекта, 
продиктувани от 
непълноти и/или 
неточности в 
проектната 
документация 

1. В техническото предложение е обърнато 
задълбочено внимание на всеки един от 
рисковете, въведени са ефективни контролни 
дейности, като всеки един риск е съпроводен с 
предложени от Участника конкретни мерки за 
недопускане настъпването на риска. 

2. Посочени са конкретни похвати по 
отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 

3. Участникът е предложил мерки 
запредотвратяване на дефинираните аспекти 
от риска посредством които реалное 
възможно да се повлияе на 
възникването,респ. негативното влияние на 
риска, така че същият да бъде предотвратен. 

4. В техническото предложение не е 
обърнато задълбочено внимание на всеки един 
от рисковете, и/ или не са въведени ефективни 
контролни дейности, и/ или конкретни мерки 
за недопускане настъпването на риска. 

30 - оценка за 
съответствие по 

т.1+ т.2 + т.З 

Разглеждат се 
предложенията на 
участниците за 
управление на 
следните дефинирани 
от възложителя 
рискове, които могат 
да възникнат при 
изпълнението на 
договора: 

• Времеви рискове 
• Закъснение 
началото на 
започване на 
работите 
• Липса/недостатъчн 
а координация и 
сътрудничество 
между 
заинтересованите 
страни на проекта, 
• Трудности при 
изпълнението на 
проекта, 
продиктувани от 
непълноти и/или 
неточности в 
проектната 
документация 

1. В техническото предложение е обърнато 
задълбочено внимание на всеки един от 
рисковете, въведени са ефективни контролни 
дейности, като всеки един риск е съпроводен с 
предложени от Участника конкретни мерки за 
недопускане настъпването на риска. 

2. Посочени са конкретни похвати по 
отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 

3. Участникът е предложил мерки 
запредотвратяване на дефинираните аспекти 
от риска посредством които реалное 
възможно да се повлияе на 
възникването,респ. негативното влияние на 
риска, така че същият да бъде предотвратен. 

4. В техническото предложение не е 
обърнато задълбочено внимание на всеки един 
от рисковете, и/ или не са въведени ефективни 
контролни дейности, и/ или конкретни мерки 
за недопускане настъпването на риска. 

20 - оценка за 
съответствие по 
т.1+ т.2 и/или 

т.З 

Разглеждат се 
предложенията на 
участниците за 
управление на 
следните дефинирани 
от възложителя 
рискове, които могат 
да възникнат при 
изпълнението на 
договора: 

• Времеви рискове 
• Закъснение 
началото на 
започване на 
работите 
• Липса/недостатъчн 
а координация и 
сътрудничество 
между 
заинтересованите 
страни на проекта, 
• Трудности при 
изпълнението на 
проекта, 
продиктувани от 
непълноти и/или 
неточности в 
проектната 
документация 

1. В техническото предложение е обърнато 
задълбочено внимание на всеки един от 
рисковете, въведени са ефективни контролни 
дейности, като всеки един риск е съпроводен с 
предложени от Участника конкретни мерки за 
недопускане настъпването на риска. 

2. Посочени са конкретни похвати по 
отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 

3. Участникът е предложил мерки 
запредотвратяване на дефинираните аспекти 
от риска посредством които реалное 
възможно да се повлияе на 
възникването,респ. негативното влияние на 
риска, така че същият да бъде предотвратен. 

4. В техническото предложение не е 
обърнато задълбочено внимание на всеки един 
от рисковете, и/ или не са въведени ефективни 
контролни дейности, и/ или конкретни мерки 
за недопускане настъпването на риска. 

10 - оценка за 
съответствие по 

т.1 

Разглеждат се 
предложенията на 
участниците за 
управление на 
следните дефинирани 
от възложителя 
рискове, които могат 
да възникнат при 
изпълнението на 
договора: 

• Времеви рискове 
• Закъснение 
началото на 
започване на 
работите 
• Липса/недостатъчн 
а координация и 
сътрудничество 
между 
заинтересованите 
страни на проекта, 
• Трудности при 
изпълнението на 
проекта, 
продиктувани от 
непълноти и/или 
неточности в 
проектната 
документация 

1. В техническото предложение е обърнато 
задълбочено внимание на всеки един от 
рисковете, въведени са ефективни контролни 
дейности, като всеки един риск е съпроводен с 
предложени от Участника конкретни мерки за 
недопускане настъпването на риска. 

2. Посочени са конкретни похвати по 
отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. 

3. Участникът е предложил мерки 
запредотвратяване на дефинираните аспекти 
от риска посредством които реалное 
възможно да се повлияе на 
възникването,респ. негативното влияние на 
риска, така че същият да бъде предотвратен. 

4. В техническото предложение не е 
обърнато задълбочено внимание на всеки един 
от рисковете, и/ или не са въведени ефективни 
контролни дейности, и/ или конкретни мерки 
за недопускане настъпването на риска. 1 - оценка за 

съответствие по 
т.4 

Максималният брой точки получава участник, в чието техническо 
предложение са изложени мероприятия, постигащи максимално изпълнение 
на изискванията на възложителя. В случаите на непълно и неясно изложение 
на видовете СМР, последователността на тяхното изпълнение, избягване и 
преодоляване на съпътстващите рискове, участникът получава по-малък брой 
точки. 

Оценките по показател П4 - "Предлаган подход, план за работа и 
организация, описани в техническото предложение" са както следва: 

1. „КНД-Консулт"ООД - 6.67 т. 
Мотиви: 



Участникът в техническото си предложение не е предоставил ясен и 
подробен план за управление и график за извозване на строителните 
отпадъци. 
2. „РИ-СОФ"ООД - 6.67 т. 
Мотиви: 
Участникът в техническото си предложение не е предоставил линеен график 
и ясна и подробна визия за изпълнението на СМР без това да нарушава 
процеса на работа и лечение в болничното заведение. 
3. „Строймакс"ООД - 6.67 т. 
Мотиви: 
Участникът в техническото си предложение не е предоставил ясен и 
подробен план за управление и график за извозване на строителните 
отпадъци. 
4. „Красстрой"ООД - 6.67 т. 
Мотиви: 
Участникът в техническото си предложение не е предоставил ясен и 
подробен план за управление и график за извозване на строителните 
отпадъци. 
5. „Стройкомерс"ЕООД - 6.67 т. 
Мотиви: 
Участникът в техническото си предложение е допуснал възможността при 
изоставане в срока за изпълнение да се премине на двусменен режим на 
работа, който е недопустим за възложителя поради невъзможност за 
осигуряване на спокойствие за пълноценно лечение на пациентите. 
6. „Сънником"ЕООД - 10.00 т. 
Мотиви: 
Участникът в техническото си предложение е дал ясна и подробна стратегия 
за организация, контрол и спазване на последователността на изпълнени на 
СМР в съответствие с изискванията на техническата документация. 
7. „ГБМ Инженеринг" ЕООД - 10.00 т. 
Мотиви: 
Участникът в техническото си предложение е дал ясна и подробна стратегия 
за организация, контрол и спазване на последователността на изпълнени на 
СМР в съответствие с изискванията на техническата документация. 
8. ЕТ"Васил Иванов Костов" - 10.00 т. 
Мотиви: 
Участникът в техническото си предложение е дал ясна и подробна стратегия 
за организация, контрол и спазване на последователността на изпълнени на 
СМР в съответствие с изискванията на техническата документация. 
9. „Радми-90"ЕООД - 10.00 т. 
Мотиви: 
Участникът в техническото си предложение е дал ясна и подробна стратегия 
за организация, контрол и спазване на последователността на изпълнени на 
СМР в съответствие с изискванията на техническата документация. 
10. „Р.С.Инженеринг"ЕООД - 6.67 т. 
Мотиви: 



Участникът в техническото си предложение не е предоставил линеен график 
и подробен план за управление и график за извозване на строителните 
отпадъци. 

Оценките по показател П5 - „Стратегия за вътрешно фирмен контрол 
върху технологичната последователност и качество на строителните 
процеси"- са както следва: 

1. „КНД-Консулт"ООД - 10.00 т. 
2. „РИ-СОФ"ООД - 10.00 т. 
3. „Строймакс"ООД -Ю.ООт. 
4. „Красстрой"ООД - Ю.ООт. 
5. „Стройкомерс"ЕООД - Ю.ООт. 
6. „Сънником"ЕООД - 10.00 т. 
7. „ГБМ Инженеринг" ЕООД - 10.00 т. 
8. ЕТ"Васил Иванов Костов" - 10.00 т. 
9. „Радми-90"ЕООД - 10.00 т. 
10. „Р.С.Инженеринг"ЕООД -10.00 т. 

Мотиви: 
Участниците в техническите си предложения са дали ясна и подробна 
стратегия за вътрешно фирмен контрол върху технологичната 
последователност и качество на строителните процеси, организация, контрол 
и спазване на последователността на изпълнени на СМР в съответствие с 
изискванията на техническата документация. 

Оценките по показател П6 - „Рискове пред изпълнението на плануваните 
СМР и методи за тяхното избягване и преодоляване" са както следва: 

1. „КНД-Консулт"ООД - 10.00 т. 
2. „РИ-СОФ"ООД - 10.00 т. 
3. „Строймакс"ООД - 10.00 т. 
4. „Красстрой"ООД - 10.00 т. 
5. „Стройкомерс"ЕООД - 10.00 т. 
6. „Сънником"ЕООД - 10.00 т. 
7. „ГБМ Инженеринг" ЕООД - 10.00 т. 
8. ЕТ"Васил Иванов Костов" - 10.00 т. 
9. „Радми-90"ЕООД - 10.00 т. 
10. „Р.С.Инженеринг"ЕООД -10.00 т. 

Мотиви: 
Участникът в техническото си предложение е дал ясна и подробна стратегия 
за методите за избягване и преодоляване на рисковете при изпълнението на 
СМР в съответствие с изискванията на техническата документация. 



Протокол № 2 отразява работата на комисията до отваряне на Пликове 
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