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На 15.07.2015г. от 14:00 ч. комисията, назначена със Заповед № - РД -  02-343/ 
15.07.2015 г. на Изпълнителния директор в състав:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. инж. Дончо Пенчев - н-к отдел СПС

2. Катя Иванова -  физик, Клиника по лъчелечение
3. Десислава Кирилова -  гл. счетоводител
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП

се събра в Заседателната зала на Изпълнителния директор и започна своята работа по 
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения на основание чл. 936, ал. 3 
от ЗОП от потенциалните изпълнители на рамково споразумение за сключване на договор 
за възлагане на обществена поръчка с предмет “Преустройство на съществуващи 
помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на 
високоскоростния линеен ускорител в Клиника по лъчелечение на УМБАЛ"Царица 
Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.

До крайния срок за подаване на оферти постъпи предложение само от ЕТ “Васил 
Костов”. Комисията провери наличността и съответствието на документите, предоставени 
от потенциалния изпълнител с изискванията, заложени в документацията и поканата. 
Всички документи, съдържащи се в офертата, са налични и редовни, и съответстват на 
списъка на документите, приложен към офертата и предварително обявените от 
възложителя условия.

Както е заложено в документацията на рамковото споразумение, критерият за 
оценка, въз основа на който се определя изпълнителят на всеки конкретен договор, е 
„Икономически най-изгодна оферта, на база следните показатели:
1/ Цена -  К1 до 75 т.;
2/ Срок за изпълнение -  К2 до 15 т.
З/Авансово плащане -  КЗ до 10 т. /Предвидено максимално авансово плащане -  30%/, 
като К(компл.)П=К1+К2+КЗ.

В пълното описание на предмета на конкретния договор към поканата са посочени 
параметрите на необходимите СМР за преустройство на съществуващи помещения за 
лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на високоскоростния линеен 
ускорител в Клиника по лъчелечение, а именно:

-прогнозна стойност - 1 105 000,00 лв. без ДДС; 
-не повече от 5% за непредвидени разходи;
-срок за извършване на СМР - не повече от 75 дни.
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Офертата на потенциалния изпълнител е както следва:

- Обща стойност на СМР съгласно приложената КСС -  1 104 310,13 лв. без ДДС;
- непредвидени СМР - 5%;
- Размер на авансово плащане -  30%.
- срок за извършване на СМР - 75 дни.

Стойности на ценообразуващите показатели за непредвидени РСМР:

Средна часова ставка 3,20 лв./ч./час
Допълнителни разходи за труд 50%
Допълнителни разходи за транспорт и механизация 15%
Доставно-складови разходи за материали 5%
Печалба 5%

Отправеното предложение е единствено и не подлежи на сравнение с оглед 
оценяваните показатели. Бидейки единствено, то се явява най-ниската предложена цена, 
най-късия срок за изпълнение и най-ниската стойност за авансово плащане. Мотивирана 
от това обстоятелство Комисията единодушно РЕШИ:

Присъжда на потенциалния изпълнител ЕТ “Васил Костов” максималния брой 
точки по всички показатели. Съгласно приетата методика комплексната оценка Кк се 
формира като сбор от оценките по всички показатели.Така потенциалният изпълнител ЕТ 
“Васил Костов” получава комплексна оценка 100 точки, и комисията го класира на 
ПЪРВО МЯСТО.

Комисията завърши своята работа по разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите предложения на основание чл. 936 ал. 3 от ЗОП от потенциалните 
изпълнители за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет 
“Преустройство на съществуващи помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в 
помещения за инсталиране на високоскоростния линеен ускорител в Клиника по 
лъчелечение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД” и предаде настоящия протокол 
на Изпълнителния директор на 17.07.2015г. за постановяване на решение по чл.73 от


