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На 06.10.2017г. ог 10:00 ч. комисията, назначена със Заповед № - РД -  02-545/ 
06.10.2017г. на Изпълнителния директор в състав:

Председател: Владимир Вълков -  юрисконсулт
Членове: 1. инж. Цонка Малинова - н-к отдел СПС

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 ог 3011 /отм./ от потенциалните изпълнители на рамково споразумение за сключване 
на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подобряване условията на

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 35 от ЗОИ /отм./.
До изтичане на крайния срок за подаване на оферти постъпилите предложения 

са какго следва:

1. ДЗЗД „ЦАРИЦА ЙОАННА 2015” - оферта № 1/05.10.2017г.
2. ЕТ..ВАСИЛ КОСТОВ” - оферта № 2/05.10.201 7г.
3. ДЗЗД"СТРОЙКОМ-М АРСЕН" - оферта № 3/05.10.2017г.

Комисията провери наличността и съответствието на документите, предоставени от 
потенциалните изпълнители с изискванията, заложени в документацията и поканата.

1. ДЗЗД „ЦАРИЦА ЙОАННА 2015”:
Всички документи, съдържащи се в офертата на потенциалния изпълнител са налични 
и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя критерии за подбор, и комисията то допуска 
до участие в процедурата.

2. ЕТ„ВАСИЛ И. КОСТОВ”:

2. Мария Еезенко-н-к Информационен отдел
3. Диана Димитров -  счетоводител
4. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДГ1
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Всички документи, съдържащи се в офертата на потенциалния изпълнител, са налични 
и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя критерии за подбор, и комисията го допуска 
до участие в процедурата.

3. ДЗЗД”СТРОЙКОМ-М АРСЕН”:
Всички документи, съдържащи се в офертата на потенциалния изпълнител са налични 
и редовни, и съответстват на списъка на документите, приложен към офертата и 
предварително обявените от възложителя критерии за подбор, и комисията го допуска 
до участие в процедурата.

Комисията пристъпи към разг леждане на техническите и ценовите предложения 
на потенциалните изпълнители, и съотвтствиего им с изискванията на възложителя.

Както е заложено в условията на рамковото споразумение и Раздел IX, т. 6 на 
Договор № 242/10.07.2015 г., критерият за оценка, въз основа на койго 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 г.
З/Авансово плащане -  КЗдоЮ т., като К(компл.) = К1+К2+КЗ

Показател К1 „I 1ай-ниска цена” -  до 75т - изразява се с цифра, представляваща 
съотношението между най-ниската цена предложена от всички участници към 
предложената цена на участника, умножено по коефициент 75:

К1 = предложена най-ниска цена (лв.)_____________ х 75
предложена цена в офертата на участника (лв.)

Показател К2 „ Срок за изпълнение” -  до 15т - изразява се е цифра, представляваща 
съотношението между най-късия срок за изпълнение, предложен от всички участници 
към предложения срок на участника, умножено по коефициент 15:

К2 = предложен най-къс срок за изпълнение (дни)_____________ х 15

предложен срок за изпълнение в офертата на участника (дни)

Показател КЗ - „Предложена стойност за авансово плащане” -  до Юг - изразява се с 
цифра, представляваща съотношението между най-ниската стойност за Авансово 
плащане предложена от всички участници към предложената стойност на участника, 
умножено по коефициент 10:

КЗ = предложена най-ниска стойност за авансово плащане % х 10 
предложена стойност в офертата на участника %
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Предвиденото в условията на рамковото споразумение максимално авансово 
плащане е 30%. При отказ от авансово плащане участникът записва във финансовото 
си предложение „0 /нулаГ  , и получава максималния брой точки -10 т. За целите на 
математическото пресмятане на оценката по този показател за „предложена най-ниска 
стойност за авансово плащане %. се присъжда стойността 0,1.

Елементите на офертите на потенциалните изпълнители са както следва:

1. ДЗЗД „ЦАРИЦА ЙОАННА 2015”:

Обща стойност на СМР съгласно приложеното ценово предложение -  4120,21 
лв. без ДДС;
срок за изпълнение на поръчката -  25 дни;
Авансово плащане -  40%

2. ЕТ„ВАСИЛ И. КОСТОВ”:

Обща стойност на СМР съгласно приложеното ценово предложение -  4115,61 
лв. без ДДС;

- срок за изпълнение па поръчката -  22 дни;
- Авансово плащане -  0,00%

3. ДЗЗД”СТРОЙКОМ-М АРСЕН”:

Обща стойност на СМР съгласно приложеното ценово предложение -  4132,47 
лв. без ДДС;
срок за изпълнение на поръчката -  30 дни;
Авансово плащане -  30%.

В пълното описание на предмета на поръчката към поканата са посочени 
финансовите и времеви параметрите на необходимите СМР. а именно:

Прогнозна стойност на поръчката 4 166,60 лв. без ДДС;
- Срок за изпълнение на поръчката - 30 /тридесет/ дни

Посочената в офертата на потенциалния изпълнител ДЗЗД „ЦАРИЦА ЙОАННА 
2015” стойност на авансово плащане надвишава предвиденото в условията на 
рамковото споразумение максимално авансово плащане от 30%. Мотивирана от това 
обстоятелство, Комисията единодушно РЕШИ:

на основание чл. 69 ал. 1, т. 3 от ЗОП/отм./. предлага да бъде отстранен от участие в 
процедурата потенциалния изпълнител ДЗЗД „ЦАРИЦА ЙОАННА 2015”.
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След като разгледа ценовите предложения на потенциалните изпълнители 
ЕТ„ВАСИЛ КОСТОВ” и ДЗЗД”СТРОЙКОМ-МАРСЕН”, комисията установи

За вида работа под № 3 ..Извършване на допълнителни строително-монтажни работи, 
произтичащи от монтажа на дограмата” от „КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА” 
потенциалният изпълнител ДЗЗД"СТРОЙКОМ-МАРСЕН" е заложил в офертата си 
материал за изпълнение „вароциментен разтвор М25/1:1:9/, а потенциалният 
изпълнител ЕТ..ВАСИЛ И. КОСТОВ” е заложил в офертата си материали за 
изпълнение „вароциментен разтвор М10, профил алуминиев за ъгъл рифелован и 
гипсова шпакловка”.

Комисията счита, че и двете допуснати оферти не отговарят на предварително 
обявените условия на възложителя, доколкото представените оферти в частта на 
анализните цени е предвидено, че извършване на допълнителни строително-монтажни 
работи, произтичащи от монтажа на дограмата ще бъдат извършени с вароциментен 
разтвор, което е недопустимо при извършваме на този вид СМР. Съгласно добрите 
практики при извършване на вид СМР е предвидено, че същото се изпълнява с гипс 
и/или гипсова шпакловка, или друга разновидност на този вид строителни материали, а 
не с вароциментен разтвор.

Мотивирана от горното обстоятелство, Комисията РЕШИ: 
на основание чл. 69 ал. 1, т. 3 от ЗОП/отм./. предлага да бъдат отстранени от участие в 
процедурата потенциалните изпълнители ЕТ„ВАСИЛ КОСТОВ” и
ДЗЗД”СТРОЙКОМ-МАРСЕН”, и на основание чл. 39, ал.1, т.2 от ЗОП/отм./ 
процедурата да бъде прекратена.

Комисията завърши своята работа по разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите предложения на основание чл. 936 ал. 3 от ЗОП/отм./. от потенциалните 
изпълнители за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет 
с предмет „Подобряване. условията на труд в УМБАЛ".ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ "ЕАД чрез поставяне лза дограма” и предаде настоящия протокол на 
Изпълнителния директор на . 0 . 2 0 1 7г. за постановяване на решение по чл.73 от

следното:

ЗОП/отм./.
\

3. Дияна Димитрова

4. Румяна Доганова
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