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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ПРОТОКОЛ №3

За работата на 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. и Заповед № - РД -  02

231/08.05.2015 г.

На 28.04.2015 г. от 10.00 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо изх. 
№ 354/23.04.2015 г. бяха оповестени деня и часа на отваряне на пликове № 3 с 
предлаганата цена.

На заседанието присъстваха представители на участниците както следва:

1. „Електра Тим” ООД -  Пенко Пенков-упълномощен представител
2. „Сънником” ЕООД -  Златко Ранчев-упълномощен представител
3. „ГБМ Инженеринг” ЕООД - Александър Адамов-упълномощен представител
4. „Ивелинстрой” ЕООД -Елена Чамбова-упълномощен представител
5. Обединение „Новел -Билд”- Александър Младенов-упълномощен представител
6. ДЗЗД”Царица Иоанна 2015”- Милена Георгиева
7. „Балканстрой София” АД -Параскева Цветкова - упълномощен представител
8. ЕТ „Васил Костов” -  Анка Иванова - упълномощен представител

След като запозна присъстващите с резултатите от оценяването на офертите по 
техническите показатели за оценка, комисията отвори пликове №№ 3 и оповести 
ценовите предложения на участниците. По един представител на участниците и 
членове на комисията подписаха ценовите предложения.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Работата на комисията продължи на закрито заседание

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации
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Ценовите предложения на участниците са отразени в Таблица № 1 по-долу:
Таблица №1

оф
ер

та
№ УЧАСТНИК оферирана

цена ТП2.1 ТП2.2 ТП2.3 ТП2.4 ТП2.5

2 "Електра Тим” 
ООД 13552,84 3,50 70,00 16,00 5,00 6,00

3 "Сънником "ЕООД 9813,13 2,70 45,00 5,00 3,00 3,00

4 ”РС Инженеринг” 
ЕООД 11968,31 2,90 80,00 20,00 9,00 7,00

5 „ГБМ
Инженеринг”ЕООД 12458,02 3,30 90,00 10,00 8,00 10,00

7 ’’Ивелинстрой”
ЕООД 6722,48 2,56 0,01 0,01 0,01 0,01

8 Обединение ’’Новел 
-Билд” 11660,01 4,20 95,00 40,00 10,00 10,00

9 ’’Капитол Г руп” 
ООД 14009,25 2,20 300 0,01 2,00 0,01

11 ’’Радми 90” ООД 5877,29 2,60 57,00 18,00 6,00 3,25

12 ДЗЗД”Царица 
Йоанна 2015” 11402,99 3,15 45,00 17,00 5,00 5,00

13 ДЗЗД”Стройком-
Марсен” 9319,01 3,30 55,00 18,00 5,00 5,00

14 ’’Балканстрой 
София” АД 10078,21 5,00 25,00 3,00 1,00 5,00

15 ЕТ”Васил Костов” 10382,93 3,20 50,00 15,00 5,00 5,00

Съгласно изискване на възложителя, заложено в документацията, единичните цени 
за изпълнението на непредвидени видове строително-монтажни работи да бъдат 
съставени на база количество на преки разходи за труд, материали и механизация 
съгласно УСН. Няма да се допускат до оценяване оферти, посочили непазарни 
ценообразуващи показатели, чиито стойности са е 50% по-благоприятни от публично 
известните такива, публикувани в „Справочник за цените в строителството” , бр.4/2014 
г. , чиято извадка е валидна към Януари 2015 год. Съгласно заложеното изискване и 
при спазване на публикуваните данни в Справочника, участниците не следва да 
оферират за отделните показатели по-ниски от следните стойности:

„Допълнителни разходи за труд” -  не по-малко от 44 %;
„Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -  не по-малко от 14 %; 
„Доставно-складови разходи” -  не по-малко от 2,5%;

Комисията разгледа елементите на ценовите предложения на участниците за 
съответствие е изискванията на възложителя.

1 ...ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника 
„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по
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Показател П2 от методиката “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са 
както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 2,56 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  0,01 %;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -  0,01 %;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  0,01 %;
- ТП 2.5 „Печалба” -  0,01%.

По отношение на оферираната от участника цена за ТП2.1”Средна часова ставка” от 
2,56 лв./ч/ч комисията приема, че предложената часова ставка в размер на 2,56 лв./ч.ч. е 
съобразена с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 17.12.2014 г. за определяне на новите 
размери на минималната работна заплата за страната.

Комисията счита, че посочените стойности по подпоказатели ТП 2.2 „Допълнителни 
разходи за труд”, ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” и ТП 2.4 
„Доставно-складови разходи” не отговарят на посоченото по-горе изискване на 
възложителя. Оферираните стойности по тези показатели се явяват с повече от 50 % по- 
благоприятни спрямо разходите за тези показатели, определени съгласно разчетите на 
„Справочник за цените в строителството” , бр. 4/2014 г. /cmp.llom справочника/. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП, предлага на възложителя участника 
„Ивелинстрой” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата.

2. ’’КАПИТОЛ ГРУП” ООД:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника ’’КАПИТОЛ 
ГРУП” ООД цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по Показател П2 от 
методиката “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 2,20лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  300 %;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -  0,01 %;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  2,00 %;
- ТП 2.5 „Печалба” -  0,01%.

По отношение на оферираната от участника цена за ТП2.1 „Средна часова ставка” от 
2,20 лв./ч/ч комисията приема, че предложената часова ставка в размер на 2,20 лв./ч.ч. е 
равна на нормативно определената от 1 януари 2015 г. съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 
419 от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 
страната. Съгласно ал. 2 на чл. 1 от цитираното постановление, обнародвано в ДВ брой 
105/19.12.2014г., считано от 1 юли 2015 г. размерът на MP3 за страната ще е в размер 
на 380 лв., а минималната часова ставка при нормална продължителност на работното 
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица не трябва да бъде под 2,21 лв./ч.ч. Имайки 
предвид факта, че ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 17.12.2014 г. за определяне на нови 
размери на минималната работна заплата за страната е обнародвано в ДВ брой 
105/19.12.2014г., комисията счита, че участникът е следвало да се съобрази с ал. 2 на 
посоченото постановление, като за срока на рамковото споразумение е следвало да 
предложи часова ставка в размер равен или по-висок от 2,21 лв./ч.ч.
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Оферираните от участника цени за ТП2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация и ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” за формиране оценката по 
Показател ПЗ “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” не отговарят на 
посоченото по-горе изискване на възложителя. Оферираните стойности по тези 
показатели се явяват с повече от 50 % по-благоприятни спрямо разходите за тези 
показатели, определени съгласно разчетите на „Справочник за цените в 
строителството’ , бр. 4/2014 г. /cm p.ll от справочника/. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията РЕШИ:

На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП, предлага на възложителя участника 
„КАПИТОЛ ГРУП” ООД да бъде отстранен от участие в процедурата.

3. ..ЕЛЕКТРА ТИМ” ООЛ:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника „ЕЛЕКТРА ТИМ” 
ООД цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по Показател П2 от 
методиката „Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 3,50 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  70 %;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -  16 %;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  5%;
- ТП 2.5 „Печалба” -  6%.

Посочените стойността в техническите подпоказатели на участника за непредвидени 
СМР ТП 2.1, ТП 2.2, ТП 2.3 и ТП 2.4 са съобразени с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от
17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 
страната, считано от 1 юли 2015г„ заложеното изискване на възложителя, спазване на 
публикуваните данни в Справочника и пазарната конюктура за съответния бранш. 
Мотивирана от това обстоятелство, комисията РЕШИ:

Допуска „ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

4...СЪННИКОМ” ЕООД:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника „СЪННИКОМ” 
ЕООД цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по Показател П2 от 
методиката “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 2,70 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  45 %;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” - 5 % ;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  3 %;
- ТП 2.5 „Печалба” -  3 %.

На основание чл. 70 ал.1 от Закона за обществените поръчки с писмо изх. № 
384-2/29.04.2015 г. комисията изиска от участника „СЪННИКОМ” ЕООД подробна 
писмена обосновка за формирането на посочената в офертата му стойност по Показател 
П2 „Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР, подпоказател ТП 2.5 
„Печалба”.
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С писмо вх. № 880-2/04.05.2015 г. участникът „СЪНИКОМ”ЕООД представи 
писмена обосновка за начина на формиране на посочената в офертата му стойност по 
Показател П2 „Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР”, подпоказател ТП 
2.5 „Печалба”.
В представената обосновка участникът е посочил, че след направен оглед на обекта във 
връзка с провежданата процедура и след като се е запознал подробно с представената 
Количествена сметка, технически изисквания на Възложителя и опита от други 
подобни обекти, е достигнал до извода, че непредвидените разходи на обекта ще бъдат 
в минимален обем. Посочил е, че с цел да не се натоварва финансово допълнително 
Възложителя, по този показател е предложил минимално възможната печалба. Посочил 
е, че при организиране на строителния процес на обекта, съответстващ на техническите 
изисквания и на проектно - сметната документация, в представената остойностена 
количествена сметка е заложил предвидения процент печалба, покриваща евентуалните 
непредвидени видове СМР.

Мотиви: Комисията споделя напълно изложените аргументи, които участникът е 
посочил при формирането на предлагания процент печалба за изпълнение на 
обществената поръчка. Съобразявайки се факта, че формирането на печалбата е 
изключително в прерогативите на всеки търговец, комисията счита, че са представени 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП, комисията приема 
представената от участника „СЪНИКОМ” ЕООД писмена обосновка и го допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

След приемане на обосновката на участника по подпоказател ТП 2.5, комисията 
разгледа посочените стойността на останалите технически подпоказатели - ТП 2.1, ТП 
2.2, ТП 2.3 и ТП 2.4. Оферираните стойности за ТП 2.1, ТП 2.2, и ТП 2.4 са съобразени 
с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на 
минималната работна заплата за страната, считано от 1 юли 2015г„ заложеното 
изискване на възложителя, спазване на публикуваните данни в Справочника и 
пазарната конюктура за съответния бранш. Посочената стойност по подпоказател ТП 
2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” не отговаря на изискването на 
възложителя. Стойността по този показател се явява с повече от 50 на 100 по 
благоприятни спрямо разходите за механизация, определени съгласно разчетите на 
„Справочник за цените в строителството”, бр. 4/2014 г. Icmp.ll от справочникаI. 
Мотивирана от това обстоятелство, Комисията РЕШИ:

На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП, предлага на възложителя участника 
„СЪННИКОМ” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата.

5...РС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника „РС 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по 
Показател П2 от методиката „Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са 
както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 2,90 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  80 %;
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- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -  20 %;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” - 9 % ;
- ТП 2.5 „Печалба” -  7 %.

Посочените стойността в техническите подпоказатели на участника за непредвидени 
СМР ТП 2.1, ТП 2.2, ТП 2.3 и ТП 2.4 са съобразени с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от
17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 
страната, считано от 1 юли 2015г„ заложеното изискване на възложителя, спазване на 
публикуваните данни в Справочника и пазарната конюктура за съответния бранш. 
Мотивирана от това обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ:

Допуска „РС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

6...ГБМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника „ГБМ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по 
Показател П2 от методиката „Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са 
както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 3,30 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  90,00%;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -  10,00 %;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  8,00 %;
- ТП 2.5 „Печалба” -10,00%.

Посочените стойността в техническите подпоказатели на участника за непредвидени 
СМР ТП 2.1, ТП 2.2, ТП 2.4 са съобразени с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 17.12.2014 г. 
за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната, считано от 
1 юли 2015г„ заложеното изискване на възложителя, спазване на публикуваните данни 
в Справочника и пазарната конюктура за съответния бранш. Посочената стойност по 
подпоказател ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” не отговаря 
на изискването на възложителя. Стойността по този показател се явява с повече от 50 
на 100 по благоприятни спрямо разходите за механизация, определени съгласно 
разчетите на „Справочник за цените в строителството”, бр. 4/2014 г. Icmp.ll от 
справочника!. Мотивирана от това обстоятелство, Комисията РЕШИ:

На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП, предлага на възложителя участника „ГБМ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата.

7. ОБЕДИНЕНИЕ ..НОВЕЛ -БИЛД”:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника „ОБЕДИНЕНИЕ 
’’НОВЕЛ -БИЛД” цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по Показател 
П2 от методиката “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 4,20 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  95 %;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -  40 %;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  10 %;
- ТП 2.5 „Печалба” -  10 %.

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации
на
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Посочените стойността в техническите подпоказатели на участника за непредвидени 
СМР ТП 2.1, ТП 2.2, ТП 2.3 и ТП 2.4 са съобразени с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от
17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 
страната, считано от 1 юли 2015г., заложеното изискване на възложителя, спазване на 
публикуваните данни в Справочника и пазарната конюктура за съответния бранш. 
Мотивирана от това обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ:

Допуска „ОБЕДИНЕНИЕ ’’НОВЕЛ -БИЛД” до по-нататъшно участие в процедурата.

8...РАДМИ-90” ООД:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника „РАДМИ-90”ООД 
цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по Показател П2 от методиката 
„Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 2,60 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  57,00%;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -  18,00 %;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  6,00 %;
- ТП 2.5 „Печалба” -  3,25 %.

Посочените стойността в техническите подпоказатели на участника за непредвидени 
СМР ТП 2.1, ТП 2.2, ТП 2.3 и ТП 2.4 са съобразени с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от
17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 
страната, считано от 1 юли 2015г„ заложеното изискване на възложителя, спазване на 
публикуваните данни в Справочника и пазарната конюктура за съответния бранш. 
Мотивирана от това обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ::

Допуска „РАДМИ-90” ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

9.ДЗЗД”ЦАРШ1А ЙОАННА 2015”:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника ДЗЗД „ЦАРИЦА 
ИОАННА 2015” цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по Показател П2 
от методиката „Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” -3,15 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  45 %;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -1 7 % ;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  5 %;
- ТП 2.5 „Печалба” - 5 % .

Посочените стойността в техническите подпоказатели на участника за непредвидени 
СМР ТП 2.1, ТП 2.2, ТП 2.3 и ТП 2.4 са съобразени с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от
17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 
страната, считано от 1 юли 2015г„ заложеното изискване на възложителя, спазване на 
публикуваните данни в Справочника и пазарната конюктура за съответния бранш. 
Мотивирана от това обстоятелство, Комисията РЕШИ:

Допуска ДЗЗД „ЦАРИЦА ЙОАННА 2015” до по-нататъшно участие в процедурата.

10. ДЗЗД”СТРОЙКОМ-МАРСЕН”:

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации
на

УМБАЛ"ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"ЕАД"



Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника 
ДЗЗД”СТРОИКОМ-МАРСЕН” цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ 
по Показател П2 от методиката “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са 
както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 3,30 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  55 %;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -1 8 % ;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  5 %;
- ТП 2.5 „Печалба” -  5 %.

Посочените стойността в техническите подпоказатели на участника за непредвидени 
СМР ТП 2.1, ТП 2.2, ТП 2.3 и ТП 2.4 са съобразени с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от
17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 
страната, считано от 1 юли 2015г., заложеното изискване на възложителя, спазване на 
публикуваните данни в Справочника и пазарната конюктура за съответния бранш. 
Мотивирана от това обстоятелство, Комисията РЕШИ:

Допуска ДЗЗД”СТРОЙКОМ-МАРСЕН” до по-нататъшно участие в процедурата.

11.”БАЛКАНСТРОЙ СОФИЯ” АД:
Както е видно от данните в Таблица №1, оферираните от участника „БАЛКАНСТРОЙ 
СОФИЯ” АД цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по Показател П2 от 
методиката „Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 5,00 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  25,00 %;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” -  3,00 %;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  1,00 %;
- ТП 2.5 „Печалба” -  5,00 %.

С Писмо Изх. № 384-3/29.04.2015 г. на основание чл.70 ал. 1 от ЗОП беше поискана 
писмена обосновка за формирането на посочените в офертата стойности по Показател 
П2 “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” - подпоказатели както следва: 
-ТП2.2 „Допълнителни разходи за труд”;
-ТП2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация”;
-ТП2.4 „Доставно - складови разходи за материали”;

С писмо вх. № 880-1/04.05.2015 г. участникът „Балканстрой София” АД представи 
писмена обосновка за начина на формиране на посочената в офертата му стойност по 
Показател П2 „Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР”, подпоказатели 
ТП2.2 „Допълнителни разходи за труд”, ТП2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация” и ТП2.4 „Доставно - складови разходи за материали”. По отношение на 
подпоказател ТП2.2 „Допълнителни разходи за труд” участникът е посочил, че според 
фирмената му политика в този показател са включени осигуравките, заплащани от 
работодателя в размер на 18,5%, както и 6,5% други разходи, свързани с управлението 
на човешките ресурси, допълнителни разходи за инженерно-техническия и 
админстративен състав, участващ пряко в СМР на обекта, както и отчисления за служба 
трудова медицина, застраховка трудова злополука и разходи свързани със ЗБУТ.

Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации
на
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По отношение на подпоказател ТП2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация” участникът е посочил, че съгласно Приложение № 12 от документацията 
една част от механизацията - тежката (багер, самосвали, бордови коли), които ще бъдат 
наети, допълнителните разходи за тези машини са включени в цената на 
машиносмяната им. Участникът е посочил, че за собствената си механизация - 
краткотрайни материални активи, е приел аморизационните отчисления да са в рамките 
на 3%, а не нормативните 25%. Относно другата собствена механизация, участникът е 
посочил, че същата е е такива амортизационни отчисления, които към момента не 
изискват включването им като допълнителен разход. За тези отчисления заложеният 
процент е минимален - 3%, и включва прогнозни бъдещи разходи за ремонт.
По отношение на подпоказател на ТП 2.4 „Доставно-складови разходи за материали”, 
участникът е посочил, че единичните цени на материалите, които е заложил, са франко 
обекта. В този случай доставно-складовите разходи са включени в цената на 
материалите, като участникът не счита за необходимо да бъде начисляван 
„общоприетия” процент. Предложеният 1% е калкулиран на базата на бъдещи, 
евентуални разходи за транспорт, извън планирания.

След анализ на посочените обстоятелства в писмената обосновка на ’’Балканстрой 
София” АД по Показател П2 „Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР”, 
подпоказатели ТП2.2 „Допълнителни разходи за труд”, ТП2.3 „Допълнителни разходи 
за транспорт и механизация” и ТП2.4 „Доставно - складови разходи за материали” 
комисията установи следното:

В представената писмена обосновка за посочените в офертата стойности по Показател 
П2, които са е повече от 20 % по-благоприятна от средната стойност на предложенията 
на останалите участници по същите показатели за оценка, участникът ’’Балканстрой 
София” АД не е посочил нито едно от обстоятелствата, визирани в чл. 70, ал. 2 от 
Закона за обществените поръчки, поради което представената обосновка не може да 
бъде приета за основателна. В тази връзка, писмената обосновка трябва да съдържа 
изложение на обстоятелствата, които се приемат за обективни и те да са свързани е 
наличието на някоя от хипотезите по чл. 70, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП, като това 
обстоятелство не е налице в представената от участника обосновка. Преценката за 
обективност е в зависимост от степента на обоснованост на посочените стойности по 
съответните показатели. В писмената обосновка на участника не е описано и 
обосновано нито едно от визираните от законодателя обстоятелства в посочената по- 
горе разпоредба. Комисията не приема представената писмена обосновка.
От друга страна, посочените в офертата стойности по Показател П2, подпоказатели ТП
2.2 „Допълнителни разходи за труд” и ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация” и ТП 2.4 „Доставно-складови разходи” не отговарят на заложено от 
възложителя изискване, а именно, оферираните стойности за ценообразуващи 
показатели за непредвидени СМР да не бъдат с повече от 50 % по-благоприятни 
спрямо разходите за тези показатели, определени съгласно разчетите на „Справочник 
за цените в строителството”, бр. 4/2014 г. Icmp.ll от справочника/, което също е 
основание за отстраняване на участника.

На основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП, предлага на възложителя участника 
„Балканстрой София” АД да бъде отстранен от участие в процедурата.

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации
на
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12. ЕТ”ВАСИЛ КОСТОВ”:
Както е видно от данните в Таблица № 1, оферираните от участника ЕТ”Васил 
Костов” цени и стойности за технически подпоказатели /ТП/ по Показател П2 от 
методиката “Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” са както следва:

- ТП 2.1 „Средна часова ставка” - 3,20 лв./ч/ч;
- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” -  50 %;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” - 1 5 %;
- ТП 2.4. „Доставно-складови разходи” -  5 %;
- ТП 2.5 „Печалба” -  5 %.

Посочените стойността в техническите подпоказатели на участника за непредвидени 
СМР ТП 2.1, ТП 2.2, ТП 2.3 и ТП 2.4 са съобразени е ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от
17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за 
страната, считано от 1 юли 2015г„ заложеното изискване на възложителя, спазване на 
публикуваните данни в Справочника и пазарната конюктура за съответния бранш. 
Мотивирана от това обстоятелство, Комисията РЕШИ:

Допуска ЕТ „ВАСИЛ КОСТОВ” до по-нататъшно участие в процедурата.

Поради невъзможност да участва в работата на комисията, със Заповед № - РД -  02
231/08.05.2015 г. г-н Евгени Тодоров беше заместен като председател на комисията с 
члена на комисията г-н Владимир Вълков. Съставът на членовете на комисията беше 
допълнен е резервния член г-жа Радка Калъпова.

КОМИСИЯТА РАЗГЛЕДА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОСТАНАЛИТЕ
УЧАСТНИЦИ.

1...РАДМИ - 90” ООД:
На основание чл. 70 ал.1 от Закона за обществените поръчки, с писма изх. № 384-1 от 
29.04.2015г. и № 406-2/11.05.2015 г., комисията поиска от участника „Радми - 90” ООД 
подробна писмена обосновка за формирането на посочените в офертата му стойности 
по Показател П1 „Предложена цена” и показател П2 „Ценообразуващи показатели за 
непредвидени СМР” -  подпоказател ТП 2.1 „Средна часова ставка”,ТП 2.3 
„Допълнителни разходи за транспорт и механизация” и ТП2.5 „Печалба”.

С писма вх. № 880-3/04.05.2015 г. и вх. № 927-1/12.05.2015 г., в законоустановения срок 
участникът „Радми - 90” ЕООД представи писмена обосновка за начина на формиране 
на посочените в офертата му стойности по показател П2 „Ценообразуващи показатели 
за непредвидени СМР” -  подпоказатели ТП 2.1 „Средна часова ставка”, ТП2.3 
„Допълнителни разходи за транспорт и механизация”, ТП2.5 „Печалба” и Показател П1 
„Предложена цена”.

По отношение на показател П2 „Ценообразуващи показатели за непредвидени 
СМР”

-  подпоказател ТП 2.1 „Средна часова ставка” участникът е посочил, че при 
изпълнение на счетоводно-финансовата политика на фирмата в калкулирането на 
единичните цени, освен разходите за пряк труд са заложени и задължителните 
осигурителни вноски на работниците съгласно ЗБДОО. На следващо място е посочено, 
че предлаганата от участника средна часова ставка за труд -  2.60 лв./ч.ч. нятттияия с

Извършване наремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации
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15 % минималната часова ставка за страната, която към момента е в размер на 2.20 
лв./ч.ч. при нормална продължителност на работното време от 8 ч. и 5 дн. раб. седмица. 
В тази насока е представено подробно изчисление, базирано на минималната работна 
заплата за страната, съгласно Постановление № 419 от 17.12.2014 г. на Министерски 
съвет. Комисията приема представената от участника „Радми - 90” ООД писмена 
обосновка относно подпоказател ТП 2.1 „Средна часова ставка”.

Мотиви:
По отношение на оферираната от участника цена за ТП2.1”Средна часова ставка” от 
2,60 лв./ч/ч комисията приема, че предложената часова ставка е съобразена с 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на 
минималната работна заплата за страната. Съгласно ал. 2 на чл.1 от цитираното 
постановление, обнародвано в ДВ брой 105/19.12.2014г., е предвидено, че считано от 1 
юли 2015 г. размерът на MP3 за страната ще е в размер на 380 лв., а минималната 
часова ставка при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5- 
дневна работна седмица не трябва да бъде под 2,21 лв./ч.ч.

Комисията приема представената от участника „Радми - 90” ООД писмена обосновка 
по отношение на ТП2.1”Средна часова ставка”.

По отношение на ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” 
участникът е посочил, че в стойността по този показател са включени необходимите 
средства за поддръжка и ремонт на машините и работните им части, масла, 
консумативи, технически прегледи, застраховки, транспорт на техниката, която не 
може да бъде докарана на собствен ход и др. Участникът е посочил, че основните 
машини, съоръжения и инструменти, които ще се използват за изпълнение на обекта са 
изброени в списък, приложен в конкурсната документация. Пояснено е, че повечето от 
тези машини и съоръжения са или с изтекъл амортизационен срок и амортизационни 
начисления върху остатъчната им стойност не се правят, или са малоценки, на които 
също не се правят амортизационни отчисления. На следващо място се посочва, че ще се 
използва сравнително нова техника, което обуславя висока производителност и 
предполага ниски експлоатационни разходи. Отбелязано е, че със заложения процент за 
допълнителни разходи за транспорт и механизация -  18%, участникът е спазил 
изискването на възложителя, посочено в документацията за участие.

Комисията приема представената от участника „Радми - 90” ООД писмена 
обосновка по отношение на ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация”.

Мотиви: Използването на сравнително нова техника, обуславяща висока
производителност на ниски експлоатационни разходи, както и ниските амортизационни 
начисления върху по-голямата част от механизацията са обективни обстоятелства по 
смисъла на чл. 70, ал.2 от ЗОП, свързани с икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка.

По отношение на ТП 2.5 “Печалба” участникът е посочил, че отчитайки свития 
строителен пазар през 2012 г., 2013г., 2014г., и по прогнози и през 2015г., е заложил в 
разчетите си при изпълнение на поръчката среден процент печалба за строителния 
бранш в размер на 3.25 %. Посочено е още, че заложеният среден процент печалба в 
размер на 3.25 % е обвързан със заложената по-висока печалба на други строителни 
обекти, за които участникът има сключени договори и изпълнява през 2015 г.
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Комисията приема представената от участника „Радми - 90” ООД писмена 
обосновка по отношение на ТП 2.5 “Печалба”.

Мотиви: Комисията споделя напълно изложените аргументи, които участникът е 
посочил при формирането на предлагания процент печалба за изпълнение на 
обществената поръчка. Съобразявайки се с факта, че формирането на печалбата е 
изключително в прерогативите на всеки търговец, комисията счита, че са представени 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани с икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

По отношение на Показател П1 „Предложена цена” участникът е посочил съждения 
за начина на ценообразуване и е приложил 20 броя анализи, които комисията разгледа 
задълбочено, и констатира следното:

1/Участникът не доказва по никакъв начин цените по позиции 3,4,11,12,13, 
34,45,62,72,75, 76,84,78,83,84-90,124,131,156-162,163,164,165, които се явяват
недопустимо ниски, като по позиции 12,13,62,75,76,84-90,124,131,163,164 и 165 явно не 
са калкулирани съответните материали, което е посочено като разяснение от 
Възложителя в писмо с изх. №- 245/ 1/ 18.03.2015г. отговор на въпрос № 2: „За 
обособени позиции, в които не е упоменато изрично доставка и монтаж, следва да 
бъдат приети за работи по „доставка и монтаж”, и при калкулиране на единичната цена 
следва да бъдат включени и доставката, и монтажът”/. Основание за горното са 
следните обстоятелства:

1. При разяснение на част от цените участникът е направил сравнителна таблица за 
пазарно ориентирани цени, като е сравнил неговите с тези на СЕК, бр.4/2014г (където 
цените са без печалба). Прилагайки този подход се установява, че по посочените по 
горе позиции за кофражни, бетонови и част от демонтажни работи предложените цени 
са значително по-ниски от тези в СЕК.

2. В представения анализ е номер 14 се предвижда използване на механизация, но 
оферента е посочил цена на мсм 0.00лв, което на практика означава, че няма да се 
използва такава и съответно анализа не е коректен.

3. В посочените шифри за демонтажни, кофражни и бетонови работи и по част 
ОВиК, след попълването им със съответните ценообразуващи показатели на оферента 
се получават цени различни от оферираните. За доказване на горното прилагаме за 
сравнение няколко позиции е разлика между цена по посочения шифър и предложена 
цена:
03а демонтажни работи:
Шифър 8411130000 по позипия 3 се преяттжття- 

труд
Зидаромазач -  1ст. О.ббчч х 2.60лева = 1.72лв 
Зидаромазач -  Пет. О.ббчч х 2.60лева = 1.72лв 
Доп. Разходи за труд - 57% = 1.96лв
Общо = 5.40лв
Печалба 3.25% = 0.18лв
Общо = 5.58лв, при 1.10лв цена по офертата

Шифър 8470633000 по позипия 156 се претпшжля- 
труд
Работник -  Шст. 0.563чч х 2.60лева= 0.97лв 
Работник -  1ст. 0.563чч х 2.60лева= 0.97лв 
Доп. Разходи за труд - 57% = 1.11 лв
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Общо
Печалба 3.25% 
Общо

= 3 .05лв 
= 0.10лв
=3.15лв при 0.05лв цена по офертата

03а бетонови работи:
Шифър 8104073211 по позиция 11 се препвижця: 

труд
Работник -  Пет. 4.06чч х 2.60лева = 10.56лв 
Доп. Разходи за труд -57% = 6.02лв
Общо = 16.58лв
Печалба 3.25% = 0.54лв
Общо = 17.12лв, при 8.00лв цена по офертата

От посочения анализ е видно, че само стойността на труда надхвърля двойно 
предложената цена, а в нея трябва да е предвиден и 1.015мЗ бетон М75.

03а кофражни работи:
Шифър 8411530000 по позиция 12 се предвижда 
труд
Работник -  Пет. 1.15972чч х 2.60лева = 3.02лв 
Работник -  1ст. 1.15972чч х 2.60лева = 3.02лв 
Доп. Разходи за труд - 57% = 3.44лв
Общо = 9.48лв
Печалба 3.25% = 0.31лв
Общо = 9.79лв, при 3.20лв цена по офертата

От посочения анализ е видно, че само стойността на труда надхвърля тройно 
предложената цена, а в нея трябва да са предвидени и материали (греди, бичмета, 
пирони и кофражно масло).

03а ОВиК работи:
Шифър 8470634000 по позиция 157 се предвижда 
труд
Работник -  Шст. 1.697чч х 2.60лева = 4.41лв 
Работник -  1ст. 1,697чч х 2.60лева = 4.41лв 
Доп. Разходи за труд - 57% = 5.03лв
Общо = 13.85лв
Печалба 3.25% = 0.45лв
Общо = 14.30лв, при 0.10лв цена по оферта

От посочения анализ е видно, че само стойността на труда надхвърля многократно 
предложената цена, а в нея трябва да са предвидени и материали.

Аналогично може да се направят подобни сравнения и за останалите позиции. От 
изложеното се установи, че участникът е предложил достатъчно на брой единични цени 
разминаващи се драстично, както от пазарните такива, така и от получаващите се по 
съответните нормативни документи УСН, ТНС и др. посочени от участника като 
основание за образуване на цените.

В обобщение, комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които 
участникът е формирал ценообразуването, не се основава на наличието на обективни 
обстоятелства, свързани е икономичност при изпълнение на обществената 
поръчкаЛаст от посочените единични цени са неоправдано занижени. На основание на

па
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описаното комисията счита, че участникът не посочва обстоятелства по смисъла чл. 70, 
ал. 2, т. 1-5 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното комисията не приема представената писмена обосновка и 
на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, предлага на възложителя участника „Радми - 90” 
ООД да бъде отстранен от участие в процедурата.

2.ЕТ..ВАСИЛ КОСТОВ”:
На основание чл. 70 ал.1 от Закона за обществените поръчки с писмо изх. № 406-1/
11.05.2015 г., комисията изиска от участника ЕТ „ВАСИЛ КОСТОВ” подробна 
писмена обосновка за формирането на посочените в офертата му стойности по следните 
подпоказатели:

1. ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд”;
2. ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация”;
3. ТП 2.4 „Доставно-складови разходи за материали”.

С писмо вх. № 927-4/14.05.2015 г. и в законоустановения срок, участникът ЕТ „Васил 
Костов” представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
офертата му стойности по подпоказатели: ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд”, ТП
2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” и ТП 2.4 ,Доставно-складови 
разходи за материали”.

По отношение на ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” участникът е посочил, че 
допълнителните разходи върху труда са 50% при среден процент на тези разходи по 
СЕК 88% и са в съответствие с тръжното изискване да не са повече от 50% по- 
благоприятни от публично известните такива, публикувани в „Справочник за цените в 
строителството”, бр.4/2014 г., чиято извадка е валидна към Януари 2015 год. - да не са 
по-ниски от 44%. В писмената обосновка са изложени твърдения за наличие на 
обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани с наличието на 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. В тази връзка са изложени следните аргументи: наличие на 
висококвалифициран персонал, запознат с РСМР, извършвани в лечебни заведения; 
професионално обектово ръководство, работещо за минимизиране на времето за 
работните операции при постигане на достатъчно високо качество на готовия продукт; 
Посочено е, че в графата „допълнителни разходи за труд” влизат осигуровките, 
плащани от работодателя, командировъчни и издръжката на администрацията на 
фирмата.

Комисията приема представената от участника ЕТ „Васил Костов” писмена 
обосновка по отношение на ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд”.

Мотиви: Комисията счита, че представените аргументи в писмената обосновка на 
участника ЕТ „Васил Костов” по отношение на ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд 
са основателни и подкрепят изложените твърдения за наличие на обективни 
обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка.

По отношение на ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация” участникът е посочил, че обявеният процент за допълнителни разходи 
върху механизацията е 15% при среден процент на тези разходи по СЕК 28% или 
съгласно тръжното изискване, да не са повече от 50% по-благоприятни от публично
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известните такива, публикувани в „Справочник за цените в строителството”, бр.4/2014 
г., чиято извадка е валидна към Януари 2015 год. - да не са по-ниски от 14%. Изложени 
са твърдения за наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от 
ЗОП, свързани е наличието на изключително благоприятни условия за участника при 
изпълнение на обществената поръчка. В тази връзка са изложени следните аргументи: 
поради извършване на текущ ремонт в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД”, 
участникът е запознат в максимална степен е реалните разходи; близоста на 
седалището на фирмата е предпоставка за минимални транспортни разходи; ремонтно 
възстановителните работи, а не ново строителство, според участника предполагат 
използването на предимно лека механизация, а допълнителните разходи върху нея 
съгласно вътрешно фирмените разчети са от порядъка 8-15%; наличието на лека 
механизация, необходима за изпълнение на работи от подобен характер. Участникът е 
посочил, че при необходимост от конкретен инструмент е в състояние да го осигури на 
преференциални цени, поради дългогодишното му участие в сферата на строителството 
и дълготрайните отлични търговски отношение е фирми, отдаващи механизация под 
наем.

Комисията приема представената от участника ЕТ „Васил Костов” писмена 
обосновка по отношение на ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация”.

Мотиви: Близоста на седалището на фирмата, наличието на лека механизация за 
реализиране на РСМР, преференциалните наемни цени, които участникът би постигнал 
при необходимост от наемане на допълнителна механизация, комисията счита за 
основателни и подкрепят изложените твърдения за наличие на обективни обстоятелства 
по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани е изключително благоприятни условия за 
участника при реализиране предмета на обществената поръчка.

По отношение на ТП 2.4 „Доставно - складови разходи за материали”
участникът е посочил, че допълнителните доставно-складови разходи за материали са 
5% при посочени в СЕК 5-12% или съгласно тръжното изискване ,да не са повече от 
50% по-благоприятни от публично известните такива, публикувани в „Справочник за 
цените в строителството”, бр. 4/2014 г., чиято извадка е валидна към Януари 2015 год. - 
да не са по-ниски от 2.5 %. Изложени са твърдения за наличието на обективни 
обстоятелства по смисъла на чл.70, ал. 2 от ЗОП, свързани е наличието на 
изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на обществената 
поръчка. В тази връзка, участникът излага аргументи, че: има установени партньорски 
отношения е редица доставчици на материали, като ползва преференциални условия на 
доставка на същите; необходимите материали и други изделия се доставят „франко“ 
обекта на строителството. В поткрепа на изложените аргументи са представени 2 бр. 
договори за доставка на строителни материали. На следващо място, участникът 
посочва, че фирмата му разполага със собствени товарни автомобили, поради което не 
се налага да ползва чужд транспорт за материали, чиято доставка не е договорена 
франко обекта.

Комисията приема представената от участника ЕТ „Васил Костов” писмена 
обосновка по отношение на ТП 2.4 „Доставно - складови разходи за материали”.

Мотиви: Установените партньорски отношения, посредством които се постигат 
преференциални цени за доставка на необходимите материали, уговорената 
франкировка, както и наличието на собствен превоз са основателни аргументи за 
наличие на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани е
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изключително благоприятни условия за участника при реализиране предмета на 
обществената поръчка.

В обобщение, комисията счита, че изложените аргументи, въз основа на които 
участникът е формирал процентните стойности по подпоказатели ТП 2.2, ТП 2.3 и ТП
2.4 са основателни и подкрепени от релевантни доказателства. Същите, взети в тяхната 
съвкупност, безспорно основават наличието на обективни обстоятелства, свързани е 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП, комисията 
приема представената от участника ЕТ „Васил Костов” писмена обосновка и го допуска 
до класиране.

З.ДЗЗД “ЦАРИЦА ЙОАННА 2015”;
На основание чл. 70 ал.1 от Закона за обществените поръчки е писмо изх. № 406-3 от
11.05.2015 г., комисията изиска от участника ДЗЗД “ЦАРИЦА ЙОАННА 2015” 
подробна писмена обосновка за формирането на посочените в офертата му стойности 
по следните подпоказатели:

- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд”;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация”;
- ТП 2.4 „Доставно-складови разходи за материали”.

С писмо вх. № 927-3/14.05.2015 г. и в законоустановения срок, участникът ДЗЗД 
“ЦАРИЦА ЙОАННА 2015” представи писмена обосновка за начина на формиране на 
посочените в офертата му стойности по подпоказатели: ТП 2.2„Допълнителни разходи 
за труд”; ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” и ТП 2.4 
„Доставно-складови разходи за материали”.

В обосновката си, участникът е отбелязал факта, че при оферираните стойности по 
подпоказатели ТП 2.2, ТП 2.3 и ТП 2.4 са спазени изискванията на възложителя 
заложени в документацията, а именно „Единичните цени за изпълнението на 
непредвидени видове строително-монтажни работи да бъдат съставени на база 
количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН. Няма да 
се допускат до оценяване оферти, посочили непазарни ценообразуващи показатели, 
чиито стойности са е 50% по-благоприятни от публично известните такива, 
публикувани в „Справочник за цените в строителството” , бр.4/2014 г., чиято извадка е 
валидна към Януари 2015 год.

По отношение на ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” са изложени доводи за 
наличието на изключително благоприятни условия за участника и икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка по смисъла на чл.70, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗОП. 
Участникът е посочил, че фирмите, влизащи в обединението, разполагат е 
висококвалифицирани монтажни екипи; вследствие на оптимизиране на работния 
процес, опитните монтажници, които са на работа от дълги години във фирмите 
влизащи в обединението имат много добра производителност. Обединението има много 
добър и опитен ръководен обектов екип, който прави точни разчети на работния процес 
и не се допускат некачествено извършени СМР. На второ място участникът е посочил 
факта, че в момента изпълнява СМР в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, както и изпълнени 
СМР в действащи училища.
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Комисията приема представената от участника ДЗЗД “Царица Йоанна 
2015”писмена обосновка по отношение на ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд”.

Мотиви: Представените аргументи по този показател са основателни и подкрепят 
изложените твърдения за наличие на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 
от ЗОП, свързани е изключително благоприятни условия за участника и икономичност 
при изпълнение на обществената поръчка.

По отношение на ТП 2.3„Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация” участникът е посочил, че обединението разполага е надежна 
професионална техника, която възнамерява да използва на обекта. Предвидено е да се 
използва собствена механизация, подробно описана в обосновката. Предвидено е да се 
използва външна механизация /основно бетоновози и машини за заготовка на 
армировката!, като машиносмените ще влизат в цената на съотвения материал. 
Предвидено е изготвяне на точен разчет за използване на механизацията, така че да не 
се допуска неоправдан престой, който да води до преразход на заложените стойности. 
Като изключилено благоприятно условие за участника е посочено и обстоятелството, 
че базата на единия участник в обединението отстои на около 6 км. от обекта, а на 
другия на около 8 км., което е предпоставка за изключително минимални разходи за 
транспорт.

Комисията приема представената от участника ДЗЗД “ЦАРИЦА ЙОАННА 
2015”писмена обосновка по отношение на ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт 
и механизация”.

Мотиви: Комисията е на мнение, че използването на собствена механизация при 
изготвени точни разчети, както и близоста на базите, ползвани от партньорите в ДЗЗД 
са обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка.

По отношение на ТП 2.4 „Доставно-складови разходи за материали”
участника е посочил, че с оглед на добрите партньорски практики и договорни 
обвързаности е голям обем търговски партньори, доставките на всички материали, 
включително и непредвидените се доставят на адрес, като обикновено тези доставки са 
безплатни или са включени в цената на материалите. Посочено е, че близостта на 
базите на участниците в обединението до обекта са едно от основанията за посочените 
проценти за този подпоказател.

Комисията приема представената от участника ДЗЗД “ЦАРИЦА ЙОАННА 
2015” писмена обосновка по отношение на ТП 2.4 „Доставно-складови разходи за 
материали”.

Мотиви:Установените партньорски отношения, посредством които се постига 
франкиране на необходимите материали, както и близостта на базите на участниците в 
обединението до обекта, са обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, 
свързани с изключително благоприятни условия за участника и икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка.

В обобщение, комисията счита, че изложените аргументи въз основа на които 
участникът е формирал процентните стойностите по подпоказатели ТП 2.2, ТП 2.3 и 
ТП 2.4 са основателни. Същите взети в тяхната съвкупност, безспорно основават
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наличието на обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни 
условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП, комисията 
приема представената от участника ДЗЗД “ЦАРИЦА ЙОАННА 2015” писмена 
обосновка и го допуска до класиране.

4.ДЗЗД ..СТРОЙКОМ - МАРСЕН” :
На основание чл. 70 ал.1 от Закона за обществените поръчки с писмо изх. № 406-4 от
11.05.2015 г., комисията изиска от участника ДЗЗД „СТРОЙКОМ - МАРСЕН" подробна 
писмена обосновка за формирането на посочените в офертата му стойности по 
следните подпоказатели:

- ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд”;
- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация”;
- ТП 2.4 „Доставно-складови разходи за материали”.

С писмо вх. № 927-5/14.05.2015 г. и в законоустановения срок, участникът ДЗЗД 
„СТРОЙКОМ - МАРСЕН" представи писмена обосновка за начина на формиране на 
посочените в офертата му стойности по подпоказатели: ТП 2.2 „Допълнителни разходи 
за труд”, ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” и ТП 2.4 
„Доставно-складови разходи за материали”.

По отношение на ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” участникът излага 
доводи за наличие на достатъчно голям опит, въз основа на който се оптимизират 
допълнителните разходи затруд. Предвидено е, че ръководният екип, който ще бъде 
натоварен с реализирането на предмета на поръчката има достатъчен опит, което ще 
доведе до управленски решения в полза на бързина, точност и правилност на взетите 
решения. Участника твърди, че посредством опита ще се избегне престоя на работна 
ръка или преработка на изпълнени СМР. Счита, че заложената стойност по този 
показател не противоречи на изискването на възложителя. В писмената обосновка са 
изложени твърдения за наличие на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 
от ЗОП, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

Комисията приема представената от участника ДЗЗД „СТРОЙКОМ - МАРСЕН" 
писмена обосновка по отношение на ТП 2.2, Допълнителни разходи за труд”.

Мотиви: Комисията счита, че представените аргументи в писмената обосновка на 
участника ДЗЗД „Стройком - Марсен" по отношение на ТП 2.2 „Допълнителни разходи 
за труд” са основателни и подкрепят изложените твърдения за наличие на обективни 
обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка.

По отношение на ТП 2.3 , Допълнителни разходи за транспорт и механизация” участникът е 
посочил, че заложеният по този показател процент отговаря на изискването на възложителя 
да не е с 50% по благоприятно от посоченото в „Справочник за цените в строителството", 
бр.4/2014 г. На второ място се е посочено, че участникът разполага със собствен лек 
механизиран инструмент, необходим за изпълнение на СМР за обекта Посочено е, че 
всички работници са преминали съответния инструктаж и обучение, което е предпоставка за
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недопускане на аварии и оттам утежняване на допълнителните разходи. Участникът е 
посочил, че разполага със собствен транспорт за дребноразмерни насипни или пакетирани 
материали, като предвижда един автомобил да бъде постоянно на разположение на обекта. 
Посочено е, че ако се налага използване на вънпша механизация, участникът има сключени 
рамкови договори, въз основа на които се предвижда минимални разходи за транспорт и 
механизация. В писмената обосновка по този показател са изложени твърдения за наличие 
на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани с наличието на 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка.

Комисията приема представената от участника ДЗЗД „СТРОЙКОМ - МАРСЕН" 
писмена обосновка по отношение на ТП 2.3 ,Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация”.

Мотиви: Комисията счита, че участникът, в писмената обосновка по ТП 2.3 
„Допълнителни разходи за транспорт и механизация” е изложил обективни 
обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка.

По отношение на ТП 2.4, Доставно-складови разходи за материали” участникът е посочил, 
че заложеният по този показател процент отговаря на изискването на възложителя да не е с 
50% по благоприятно от посоченото в „Справочник за цените в строителството", бр.4/2014 
г. Позовава се на опита в изграждането на обекти от подобен характер, посредством който 
ползва изключително добри условия, уговорени с дистрибуторите на строително-монтажни 
работи. Посочва, че в сключените договори за доставка на строителни материали е 
включена клауза „франко обекта”. Посочва, че при изпълнението на обекта няма да се 
складират материали в собствените му бази, освен необходимите за влагане в рамките до 
седмица Предвидено е, че за тази цел ръководството на обекта е в състояние да изготви 
много точен график за необходимост от материали, като по този начин процентът за 
разходи се свежда до минимум. В писмената обосновка по този показател са изложени 
твърдения за наличие на обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, 
свързани с наличието на изключително благоприятни условия за участника.

Комисията приема представената от участника ДЗЗД „СТРОЙКОМ - МАРСЕН" 
писмена обосновка по отношение на ТП 2.4, Доставно-складови разходи за материали”.

Мотиви: Установените партньорски отношения, посредством които се постигат 
преференциални цени за доставка на необходимите материали, както и уговорената 
франкировка са основателни аргументи за наличие на обективни обстоятелства по 
смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани с изключително благоприятни условия за 
участника.

В обобщение, комисията счита, че изложените аргументи въз основа на които 
участникът е формирал процентните стойностите по подпоказатели ТП 2.2, ТП 2.3 и 
ТП 2.4 са основателни. Същите взети в тяхната съвкупност, безспорно основават 
наличието на обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни 
условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП, комисията приема 
представената от участника ДЗЗД „Стройком - Марсен" писмена обосновка и го 
допуска до класиране.

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации
на

УМБАЛ '’ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"ЕАД  ”



5.“ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД:
На основание чл. 70 ал.1 от Закона за обществените поръчки е писмо изх. № № 406- 
5/11.05.2015г, комисията изиска от участника “ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД подробна 
писмена обосновка за формирането на посочените в офертата му стойности по 
следните подпоказатели:

- ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация”;
- ТП 2.4 „Доставно-складови разходи за материали”.

С писмо вх. № 927-2/14.05.2015 г. и в законоустановения срок, участникът “ЕЛЕКТРА 
ТИМ” ООД представи писмена обосновка за начина на формиране на посочените в 
офертата му стойности по подпоказатели: ТП 2.2 „Допълнителни разходи за труд” и ТП
2.4 „Доставно-складови разходи за материали”.

По отношение на ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и механизация” 
участникът е посочил, че при определяне стойността на процента по този показател се е 
ръководил от практическия си опит натрупан при изпълнение на обекти е подобен 
предмет, изпълнявани в реална конкуренция. Посочено е, че участникът се е съобразил 
е подобрените пазарни условия спрямо 2013 г. и е приел, че всички допълнителни 
разходи върху преките разходи за механизация и транспорт са в отделен процент и 
няма наслагване в общия процент на допълнителни разходи. Участникът е посочил, че 
посоченият процент е усреднен, отнасящ се както за собствена механизация, така и за 
наети машини и транспортни средства. Посочено е, че предложеният процент е 
достатъчен да покрие разходите му за транспорт и механизация, като излага 
мотивирана обосновка в тази насока.

Комисията приема представената от участника “ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД 
писмена обосновка по отношение на ТП 2.3 „Допълнителни разходи за транспорт и 
механизация”.

Мотиви: Комисията счита, че участникът, в писмената обосновка за този показател е 
изложил обективни обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, свързани с 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка.

По отношение на ТП 2.4, Доставно-складови разходи за материали” участникът е посочил, 
че всички материали, които ще се влагат в СМР на договорените обекти ще се доставят от 
производители и официални дистрибутори за страната. За договорените обекти на 
територията на гр. София, участникът ще доставя от позиционирани складове на 
територията на гр. София. Посочено е, че доставката на материалите от определените 
складове до обекта ще се извършва със собствен транспорт и/или е транспорт на доставчика. 
Посочено е, че при изработване на примерните транспортни схеми, участникът е използвал 
образец, препоръчан от специалисти на СЕК, който обхваща всички фактори, които биха 
повлияли на цената за доставка на материалите. За обективни обстоятелства са посочени 
клауза „франко обекта”, близостта на складовете на доставчиците на строителни материали, 
както ползваните от участника отстъпки. Прилага разработена примерна схема за транспорт 
на материалите.

Комисията приема представената от участника “ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД писмена 
обосновка по отношение на ТП 2.4, Доставно-складови разходи за материали”.
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Мотиви: Комисията счита за основателни изложените от участника аргументи в 
подкрепа на формирания процент по подпоказател ТП 2.4„Доставно-складови разходи 
за материали”. Установените партньорски отношения е производителите и 
официалните дистрибутори на материали за извършване на СМР, използването на 
собствен транспорт, използването на уговорка „франко обекта”-при транспорт на 
доставчик или производител на материали, както и ползването на търговски отстъпки 
са обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от ЗОП, свързани с изключително 
благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка

В обобщение, комисията счита, че изложените аргументи въз основа на които 
участникът е формирал процентните стойностите по подпоказатели ТП 2.3 и ТП 2.4 са 
основателни. Същите взети в тяхната съвкупност, безспорно основават наличието на 
обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия за участника 
и икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП, комисията 
приема представената от участника “ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД писмена обосновка и го 
допуска до класиране.

6. ДЗЗД ..СТРОЙКОМ - МАРСЕН”:
На основание чл. 70 ал.1 от Закона за обществените поръчки с писмо изх. № 
447/19.05.2015 г., комисията изиска от участника ДЗЗД „Стройком - Марсен" подробна 
писмена обосновка за формирането на посочените в офертата му цена по Показател П1 
„Предложена цена”.

С писмо вх. № 987/22.05.2015 г. и в законоустановения срок, участникът ДЗЗД 
„СТРОЙКОМ - МАРСЕН" представи подробна писмена обосновка за формирането 
на посочената в офертата му цена по Показател П1 „Предложена цена”. В 
представеното изложение на обосновката, участникът излага подробни аргументи за 
наличие на обективни обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Посочено е, че участникът е 
спазил условието на Възложителя - "Няма да се допускат до оценяване оферти, 
посочили непазарни ценообразуващи показатели, чиито стойности са с 50% по- 
благоприятни от публично известните такива, публикувани в "Справочник за цените в 
строителството" , бр.4/2014 г. , чиято извадка е валидна към Януари 2015 год. ". 
Посочено е, че вътрешните разчети на фирмите влизащи в обединението са изготвени 
на база: опит в изпълнение на подобни обекти (болница в гр. Плевен, строително 
ремонтни работи на действащи училища, детски градини и др.); наличие на 
висококвалифициран и с необходимия опит работен и ръководен състав; наличие на 
собствена механизация, необходима за изпълнение на поръчката; установени добри 
търговски практики с доставчици на материали и изделия аналогични с предмета на 
поръчката.

По същество в писмената си обосновка, участникът е посочил, че цените в 
офертата му се формират като съвкупност от часовата ставка и необходимата норма 
време със съответните допълнителни разходи, стойност на механизацията и 
съответните допълнителни разходи, стойност на материалите с доставно складовите 
разходи и печалба.
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Участникът счита, че с представената предходна писмена обосновка / писмо вх. № 927- 
5/14.05.2015г./ е обосновал три от компонентите на ценообразуването - 
механизация и допълнителните разходи върху нея, допълнителните разходи за труд, 
цените за материалите и съответните доставно складови разходи. В разглежданата 
писмена обосновка, участникът посочва основателни обективни обстоятелствата при 
формирането на другите два компонента на ценообразуването - часовата ставка и 
печалбата. Участникът е посочил, че наличието на професионален собствен ръководен 
и работен състав, работили на обекти от подобен характер му позволява да изпълнява 
обекта бързо, при умение за създаване на "стегната" организация с минимални разходи 
за мобилизация и недопускане на брак на готовия продукт, и оттам минимизиране на 
неприсъщи разходи. Посочил е, че с приложените към обосновката четири рамкови 
договори с доставчици, обосновава цените на материалите, с които е ценообразувал 
съответните СМР в представената офертата. Участникът е декларирал, че е спазил 
изискването на Възложителя, посочено в отговор № 2 към писмо с изх. № 
245/18.03.2015 г. ("за обособени позиции, в които не е изрично посочено доставка и 
монтаж, следва да бъдат приети за работи по "доставка и монтаж", и при калкулирането 
на единичната цена следва да бъдат включени и доставката и монатажа. ), като е 
заложил съответните материали в предлаганите единични цени. Към настоящата 
обосновка, участникът е приложил подробна сравнителна таблица с анализи на 
предложените от него цени за СМР и аналогични цени по СЕК бр.4/2014 г., като 
доказателство, че оферираните цени са пазарни и съобразени с пазарната конюктура. С 
оглед сравнителната таблица е посочено, че предложените от участника цени за 
изпълнение на СМР, в повечето случаи са по-високи от тези по СЕК. Счита 
информацията, посочена в представените договори за конфиденциална, 
представляваща търговска тайна.

Мотиви: Комисията намира за основателни изложените аргументи, с оглед на които 
участникът ДЗЗД „Стройком - Марсен" е формирал предложената цена за изпълнение 
на строително-монтажните работи. От приложените към писмената обосновката 
доказателства - сравнителна таблица, анализни цени и договори за доставка, 
подкрепящи изложените от участника аргументи, разгледани в тяхната съвкупност, 
комисията може да направи обоснован извод за наличие на посочените от участника 
обективни обстоятелства свързани с изключително благоприятни условия и 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 70, ал.2 от ЗОП, комисията 
приема представената от участника ДЗЗД „Стройком - Марсен писмена обосновка и го 
допуска до класиране.

Резултатите от оценките по Показател П1 „Предложена цена и Показател П2 
“Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР” на допуснатите участници са 
отразени в Таблица № 2 по-долу:

“Извършване на ремонтно-възстановителни СМР на сгради и сградни инсталации
на

УМБАЛ '’ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД"



Таблица № 2
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2 "Електра Тим” 
ООД 9319,01 13552,84 34,38 1,66 1,29 1,88 2,00 1,67 8,48

4
”РС
Инженеринг”
ЕООД

9319,01 11968,31 38,93 2,00 1,13 1,50 1,11 1,43 7,16

8 Обединение 
’’Новел -Билд” 9319,01 11660,01 39,96 1,38 0,95 0,75 1,00 1,00 5,08

12 ДЗЗД”Царица 
Йоанна 2015” 9319,01 11402,99 40,86 1,84 2,00 1,76 2,00 2,00 9,61

13 ДЗЗД”Стройком-
Марсен” 9319,01 9319,01 50,00 1,76 1,64 1,67 2,00 2,00 9,06

15 ЕТ”Васил
Костов” 9319,01 10382,93 44,88 1,81 1,80 2,00 2,00 2,00 9,61

Комплексните оценки на допуснатите участници са отразени в Таблица № 3 по-долу:
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Таблица № 3
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2 "Електра Тим” 
ООД 13552,84 34,38 1,66 1,29 1,88 2,00 1,67 8,48 9,50 6,67 6,67 3,33 69,03

4
”РС
Инженеринг”
ЕООД

11968,31 38,93 2,00 1,13 1,50 1,11 1,43 7,16 6,70 6,67 6,67 3,33 69,47

8 Обединение 
’’Новел -Билд” 11660,01 39,96 1,38 0,95 0,75 1,00 1,00 5,08 5,33 3,33 0,33 3,33 57^6

12 ДЗЗД”Царица 
Йоанна 2015” 11402,99 40,86 1,84 2,00 1,76 2,00 2,00 9,61 3,96 6,67 6,67 5,00 72,77

13 ДЗЗД”Стройком-
Марсен” 9319,01 50,00 1,76 1,64 1,67 2,00 2,00 9,06 10,6

6 6,67 6,67 5,00 88,06

15 ЕТ”Васил
Костов” 10382,93 44,88 1,81 1,80 2,00 2,00 2,00 9,61 8,91 10,0

0
10,0

0 5,00 88,40

Класиране на участниците съобразно получените комплексни оценки:

1-во място: ЕТ”Васил Костов” - 88,40 т.
Н-ро място: ДЗЗД”Стройком-Марсен” - 88,06 т.
III-то място: ДЗЗД”Царица Йоанна 2015” - 72,77 т.
IV-то място: ”РС Инженеринг” ЕООД - 69,47 т.
V-то място: "Електра Тим” ООД - 69,03 т.
V I - to  място: Обединение ’’Новел -Билд” - 57,36 т.
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С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 
72, ал.2 от ЗОП, предава протоколите от работата си ведно с цялата документация на 
Възложителя на ..л&ь?...05.2015г. за постановяване на решение по чл.73 от ЗОП.

Комисия:

Председател: Владимир Вълков.........\ .!

Членове: 1. инж. Дончо Пенчев т г

2. инж. Вл. Николов-

3. инж. Елвис Марр

4. инж. Жулиета Манчева .X
* 4 ?  . Г \

5. Радка Калъпова . . . ...CXl

6. Румяна Доганова /?л
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