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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №1

На 26.03.2015г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Изпълнителния директор 
комисията за провеждане на открита процедура за сключване на рамково споразумение с 
потенциални изпълнители на обществена поръчка с предмет “Извършване на ремонтно- 
възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации на УМБАЛ”ЦАРИЦА 
ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД”, обявен с Решение РД-03-18/27.02.2015 г., назначена със 
Заповед № - РД -  02-160/26.03.2015 г. в състав:

Председател: Евгени Тодоров -  ЗД по ИД

Членове: 1. инж. Дончо Пенчев - н-к отдел СПС
2. инж. Вл. Николов - отдел СПС
3. инж. Елвис Маринов -  външен експерт
4. инж. Жулиета Манчева -  външен експерт
5. Владимир Вълков -  юрисконсулт
6. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

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

На заседанието присъстваха управители и надлежно упълномощен представители на 
участниците както следва:

1 .„Трейс-София ЕОД -  Петя Желева-упълномощен представител
2. “Електра Тим” ООД -  Пенко Пенков-упълномощен представител
3.”Сънником” ЕООД -  Златко Ранчев-упълномощен представител
4.”РС Инженеринг” ЕООД -  без представител
5. „ГБМ Инженеринг”ЕООД - Александър Адамов-упълномощен представител
6. ЕТ”Емил Митев” -  Дора Демирева-упълномощен представител
7.”Ивелинстрой” ЕООД -Онник Мардиросян-упълномощен представител
8. Обединение ’’Новел -Билд”- Александър Младенов-упълномощен представител
9.”Капитол груп” ООД - без представител
10.”Стройкомерс” ЕООД - без представител
11.”Радми 90” -  Димитър Рътаров -управител
12.ДЗЗД”Царица Йоанна 2015”- Милена Г еоргиева
13. ДЗЗД”Стройком-Марсен” - Нешка Василева-упълномощен представител
14.”Балканстрой София” АД -Параскева Цветкова - упълномощен представител
15.ЕТ”Васил Костов” -  Анка Иванова - упълномощен представител
16.”Елитстрой” АД - без представител
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Комисията установи, че офертите на участниците са подадени до изтичане на крайния 
срок и отговарят на изискванията на чл. 57, ал.1 от ЗОП, както следва:

1.„Трейс София”ЕАД -  оферта № 1/25.03.2015 г.
2. “Електра Тим” ООД -  оферта № 2/25.03.2015 г.
3.”Сънником” ЕООД -  оферта № 3/25.03.2015 г.
4.”РС Инженеринг” ЕООД -  оферта № 4/25.03.2015 г.
5. „ГБМ Инженеринг”ЕООД -  оферта № 5/25.03.2015 г.
6. ЕТ”Емил Митев” -  оферта № 6/25.03.2015 г.
7.”Ивелинстрой” ЕООД -  оферта № 7/25.03.2015 г.
8. Обединение ”Новел -Билд” -  оферта № 8/25.03.2015 г.
9.”Капитол Труп” ООД -  оферта № 9/25.03.2015 г.
10.”Стройкомерс” ЕООД -  оферта 10/25.03.2015 г.
11.”Радми 90” ЕООД -  оферта № 11/25.03.2015 г.
12.ДЗЗД”Царица Йоанна 2015” -  оферта № 12/25.03.2015 г.
13. ДЗЗД”Стройком-Марсен” -  оферта № 13/25.03.2015 г.
14.”Балканстрой София” АД -  оферта № 14/25.03.2015 г.
15.ЕТ”Васил Костов” - оферта№ 15/25.03.2015 г.
16.”Елитстрой” АД -  оферта № 16/25.03.2015 г.

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

С това приключи публичната част от работата на комисията. На закрито заседание 
комисията продължи с проверка на наличността и съответствието на документите и 
информацията пликове № 1 с критериите за подбор, поставени от възложителя.

Настоящият протокол съдържа констатациите относно наличието и съответствието на 
представените от участниците документи в пликове № 1 на офертите с критериите за 
подбор, по реда на отварянето, както следва:

1.,,Т рейс-София”ЕАД:
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.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
участникът трябва да представи списък на строителството, изпълнено през последните 5 
години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или 
сходно с предмета на поръчката 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, 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, участникът да е изпълнил 2 (два) договора с предмет, сходен с 
предмета на поръчката, доказващ опита му в изпълнение на сходни дейности, и обем не 
по-малък от 450 000, 00 лв. без ДДС. Сходен означава договор за ремонт рехабилитация 
на сгради. С оглед спецификата на обществената поръчка - ремонт на сгради с обществено 
значение и специфично предназначение в областта на здравеопазването, не е допустимо 
покриване на минималното изискване на възложителя с договори за изпълнение на сгради 
ново строителство. С оглед прогнозната стойност на обществената поръчка всеки от 
изискваните два договора следва да е на стойност не по-малка от 450 000,00 лв. без ДДС.

В офертата си участникът е предоставил декларация, съдържаща списък с три договора, 
изпълнени през последните 5 години, и удостоверения за добро изпълнение към първия и 
втория. Договор № 1 е за изграждане на двуетажна пристройка и физкултурен салон към 
съществуваща едноетажна сграда, т.е. ново строителство. Договор № 2 е на стойност, по- 
ниска от посочената в обявлението. Договор № 3 е на стойност, по-висока от посочената в 
обявлението, но няма приложено удостоверение за добро изпълнение.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът „Трейс - София”ЕАД следва да представи:

1/удостоверение за добро изпълнение на Договор № 3 от списъка, съдържащо стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, 
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, или копие на 
документ, удостоверяващ изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 
дейности;
2/ втори договор за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, на 
стойност, не по-ниска от 450 000,00 лв. без ДДС, и удостоверение за доброто му 
изпълнение, съдържащо стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания, ши копие на документ, удостоверяващ изпълнението, вида и 
обема на изпълнените строителни дейности;

или:
- нови два договора за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, 
на стойност, не по-ниска от 450 000,00 лв. без ДДС, и удостоверения за доброто им 
изпълнение, съдържащо стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания, ши копие на документ, удостоверяващ изпълнението, вида и 
обема на изпълнените строителни дейности;

2. “Електра Тим”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.

3.”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. Офертата на участника съответства с критериите за 
подбор, и комисията го допуска до участие в процедурата.



4.”РС 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.

5. „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.

6. ЕТ”Емил Митев”:
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 на декларации за липса на 
обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП от предложените от участника 
подизпълнители.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ЕТ”Емил Митев” следва да представи декларации за 
липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП от предложените от участника 
подизпълнители.

7.”Ивелинстрой” 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, 
когато гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, в банковата 
гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от 
Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. Представената от участника банковата 
гаранция не е в изискуемия от възложителя формат -  не е включена хипотезата на чл. 61, 
ал. 1 от ЗОП за нейното задържане от Възложителя.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ’’Ивелинстрой” ЕООД следва да представи 
корекция на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от 
ЗОП за нейното задържане и усвояване от Възложителя.

8. Обединение ”Новел-Билд”:
Участникът е обединение, учредено между дружествата „Новел -М ”ЕООД и „Билд- 
Инвест”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.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
участникът трябва да представи Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, изготвена по 
образец на Приложение № 12  със списък на техническото оборудване, строителна техника



и механизация, необходими за изпълнение на поръчката - собствено или наето, като 
основание за ползване от участника.

В офертата си участникът е представил декларации за наличие на техническо 
оборудване, строителна техника и механизация от „Новел-М”ЕООД и от „Билд- 
Инвест”ООД. И в двете не е посочено собствено или наето е декларарираното техническо 
оборудване, строителна техника и механизация.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът Обединение ”Новел-Билд” следва да представи
декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, изготвена по образец на Пршожение № 12 със 
списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за 
изпълнение на поръчката, като в колона 4 бъде записано основанието за ползването и от 
участника - собствено или наето.

9.”Капитол груп” 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 изискуеми гаранции.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
когато гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, в банковата 
гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от 
Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. Представената от участника банковата 
гаранция не е в изискуемия от възложителя формат -  не е включена хипотезата на чл. 61, 
ал. 1 от ЗОП за нейното задържане от Възложителя.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок § /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ’’Капитол груп” ООД следва да представи корекция 
на издадената банковата гаранция с включени всички основания на чл. 61 от ЗОП за 
нейното задържане и усвояване от Възложителя.

10.”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. 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 с изключение представените доказателства за 
икономическото и финансово състояние.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено документацията, всеки участник в 
процедурата трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 300 000,00 /триста хиляди 
лв./. 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.

Участникът е представил банкова референция, издадена от обслужваща банка пет 
месеца преди датата на подаване на офертата.



На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ’’Радми 90” ЕООД следва да представи:

1/актуален към датата на подаване на офертата банков документ;
2/всеки друг документ, с който той може да докаже икономическото и финансовото си 
състояние съобразно изискванията на възложителя, заложени в документацията.

12. ДЗЗД”Царица Йоанна 2015”:
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.

13. ДЗЗД”Стройком-Марсен”:
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.

14.”Балканстрой София” АД:

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.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено документацията, участникът трябва да 
представи нотариално заверено копие на сертификатите ISO 9001:2008 - Система 
управление на качеството (или еквивалент), OHSAS 18 001:2007 - Система управление на 
професионалното здраве и безопасността (или еквивалент) и ISO 14001: 2004 - Система за 
управление на околната среда (или еквивалент). Сертификатите трябва да са с 
обхват/област на приложение строителство и/или СМР.

В офертата на участника липсват посочените документи.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ’’Балканстрой София” АД следва да представи
нотариално заверено копие на сертификатите ISO 9001:2008 - Система управление на 
качеството (или еквивалент), OHSAS 18 001:2007 - Система управление на
професионалното здраве и безопасността (или еквивалент) и ISO 14001: 2004 - Система за 
управление на околната среда (или еквивалент), с обхват/област на приложение 
строителство и/или СМР.

15.ЕТ”Васил 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.

16.”Е л итстрой” АД:
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.

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
участникът трябва да представи списък на строителството, изпълнено през последните 5 
години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или 
сходно с предмета на поръчката 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, 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, участникът да е изпълнил 2 (два) договора с предмет, сходен с 
предмета на поръчката, доказващ опига му в изпълнение на сходни дейности, и обем не 
по-малък от 450 000, 00 лв. без ДДС. Сходен означава договор за ремонт рехабилитация 
на сгради. С оглед спецификата на обществената поръчка - ремонт на сгради с обществено 
значение и специфично предназначение в областта на здравеопазването, не е допустимо 
покриване на минималното изискване на възложителя с договори за изпълнение на сгради 
ново строителство. С оглед прогнозната стойност на обществената поръчка всеки от 
изискваните два договора следва да е на стойност не по-малка от 450 000,00 лв. без ДДС.

В офертата си участникът е предоставил декларация, съдържаща списък с два договора, 
изпълнени през последните 5 години, и удостоверения за добро изпълнение към тях. И двата 
договора са за ново строителство. Стойността на договорите е 496 138,48лв. и 496 801,96 лв. 
без ДДС. Удостоверенията за доброто им изпълнение са издадени за изпълнител 
дружество по ЗЗД ’’Елитстрой АД -  Бодрост-96 ЕООД”, създадено между ”Елитстрой”АД 
и „Бодрост-96”ЕООД. Справка в ТР показва процентно разпределение между 
съдружниците 50:50.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ’’Елигстрой”АД следва да представи нови два 
договора за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, на 
стойност, не по-ниска от 450 000,00 лв. без ДДС, изпълнени от него, и удостоверения за 
доброто им изпълнение, съдържащо стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания, или копие на документ, удостоверяващ 
изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Съгласно изискване на Възложителя, посочено в Обявлението за обществена поръчка, 
когато гаранцията за участие е предст авена под формата на банкова гаранция, в банковата 
гаранция изрично се записват основанията за нейното задържане и усвояване от 
Възложителя при условията на чл. 61 от ЗОП. Представената от участника банковата 
гаранция не е в изискуемия от възложителя формат -  не е включена хипотезата на чл. 61, 
ал. 1 от ЗОП за нейното задържане от Възложителя.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП в срок 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол участникът ”Елитсгрой”АД следва да представи 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, съответствието на 
документите с критериите за подбор и предварително обявените от възложителя условия. 
Протоколът е подписан от председателя и членовете на комисията на иЛ.<.@Уг20\5г.
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Председател:
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