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ЦАРИЦА ЙОАННА 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл. 103 
ал.1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти за участие за обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на 
източно крило по ос „А“ на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - 
ИСУЛ” ЕАД и извършване на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект” от 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с 
предмет „Извършване на СМР по конструктивно укрепване на участъци от главен 
болничен корпус на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД по две обособени позиции: 
обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А“ 
на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД и извършване 
на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект” и обособена позиция № 2 
„Укрепване на саморазрушаващи се тухлени арки по източната фасада на западното 
крило на главен болничен корпус на УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ".

Процедурата е обявена с Решение № РД-03-01/03.01.2020 г. на Изпълнителния 
директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2020-0001. На основание чл. 21, ал. 6 
от ЗОП обособена позициа № 2 е възложена по реда на чл. 20, ал. 4 т. 1 от ЗОП.

Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на подадените 
оферти за обособена позициа № 1 е назначена със Заповед № РД-02-53/28.01.2020 г. на 
Изпълнителния директор и е в състав, както следва:

Председател: инж. Цонка Малинова -  Началник СПИК

На 28.01.2020 г. от 10:00 ч., в Заседателната зала на Изпълнителния директор комисията 
се събра за разглеждане на постъпилите документи за участие за обособена позиция № 1 
„Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А “ на главен болничен 
корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД и извършване на ремонтно- 
възстановителни работи на укрепвания обект”. Получените оферти бяха предадени с 
приемо-предавателен протокол на председателя на комисията от длъжностното лице Румяна 
Доганова. Протоколът бе подписан от предаващото лице и председателя на комисията.

Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт
2. Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП
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Получените оферти са както следва:

1. „Парсек Груп” ЕООД - вх. № 1/27.01.2020 г. -  10:00 ч.
2. ЕТ"Васил Иванов Костов" - вх. № 2/27.01.2020 г. -  11:00 ч.
3. „Диел Трейд” ЕООД - вх. № 3/27.01.2020 г. -  13:45 ч.
4. „ИСК София” ЕООД - вх. № 4/27.01.2020 г. -  14:40 ч.
5. „Интерполис”ЕООД - вх. № 5/27.01.2020 г. -  15:05 ч.
6. „Строй Груп 5”ЕООД - вх. № 6/27.01.2020 г. -  15:30 ч.
7. „Интерхолд” ЕООД - вх. № 7/27.01.2020 г. -  16:00 ч.

Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На 
заседанието на комисията присъстваха г-н Ибраим Бялков - упълномощен представител на 
участника „Парсек Груп” ЕООД, г-жа Дешка Димитрова - упълномощен представител на 
участника ЕТ"Васил Иванов Костов", г-н Любомир Илиев - упълномощен представител на 
участника „Диел Трейд” ЕООД и г-жа Невена Младенова - упълномощен представител на 
участника „Интерхолд” ЕООД.

Комисията информира присъстващите представители на участниците, че при разглеждане 
на документите ще се приложи реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, и пристъпи към 
отваряне на офертите. Това обстоятелство е посочено от Възложителя в Раздел IV.2.7) „Условия 
за отваряне на офертите” на „Обявление за поръчка” в „Информация относно упълномощените 
лица и процедурата на отваряне”:
„Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване. Ще се приложи чл. 181, ал.2 и ал.З от ЗОП, при спазване изискването 
на чл. 104, ал.З от ЗОП. Офертите се отварят, оценяват и разглеждат по реда на чл. 104, ал. 2 
от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП. ”

Документите, свързани с участието в процедурата са представени в запечатани 
непрозрачни опаковки и са подадени от участниците до изтичане на крайния срок за подаване на 
оферти -  лично и чрез куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка и отговарят на 
изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП.

Последователно, по реда на постъпването им, комисията отвори запечатаните 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание. Членовете на комисията подписаха 
техническите и ценовите предложения на участниците и председателят на комисията оповести 
последните на присъстващите. Представителите на участниците не се възползваха от 
предвидената правната възможност да подпишат предложенията на другите участници.

Ценовите предложения на участниците са както следва:

1. Парсек Груп” ЕООД - 379 382,40 лв. без ДДС
2. ЕТ"Васил Иванов Костов" - 409 455,81 лв. без ДДС
3. „Диел Трейд” ЕООД - 395 646,38 лв. без ДДС
4. „НСК София” ЕООД - 385 673,03 лв. без ДДС
5. „Интерполис”ЕООД -  374 797,67 лв. без ДДС
6. „Строй Груп 5”ЕООД -  383 147,84 лв. без ДДС
7. „Интерхолд” ЕООД -  392 710,23 лв. без ДДС

С това приключи публичната част от заседанието. Комисията продължи своята работа с 
разглеждане и проверка на финансовите предложения за съответствие с изискванията на 
Възложителя, заложени в документацията.

Прогнозната стойност, предвидена от Възложителя за изпълнение на поръчката на 
обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „ А “ на



главен болничен корпус на УМБЛЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД и извършване на 
ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект” е 416 900,00 лв. без ДДС, в т.ч. 
до 6 % за непредвидени разходи. Ценовите предложения на всички участници отговарят на 
изискванията на Възложителя, и комисията единодушно РЕШИ:

Допуска всички участници до разглеждане на техническите предложения.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите предложения на 
участниците и съдържащите се в тях документи, свързани с изпълнението на поръчката. 
Съгласно документацията, Техническото предложение следва да съдържа:
а/Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация - 
Приложение № 2;
б/Декларация декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП - Приложение № 3;

1. Техническо предложение на Парсек Труп” ЕООД - съдържа всички изискуеми документи и е 
в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 1. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя;

2. Техническо предложение на ЕТ"Васил Иванов Костов" - съдържа всички изискуеми 
документи и е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е 
изготвено по Приложение № 1. Техническото предложение отговаря на изискванията на 
Възложителя;

3. Техническо предложение на „Диел Трейд" ЕООД - съдържа всички изискуеми документи и е 
в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 1. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя;

4. Техническо предложение на „НСК София” ЕООД - съдържа всички изискуеми документи и е 
в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 1. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя;

5. Техническо предложение на „Интерполис”ЕООД -  съдържа всички изискуеми документи и е 
в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 1. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя;

6. Техническо предложение на „Строй Труп 5”ЕООД -  съдържа всички изискуеми документи и 
е в съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 1. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя;

7. Техническо предложение на „Интерхолд” ЕООД -  съдържа всички изискуеми документи и е в 
съответствие с документацията. Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено по 
Приложение № 1. Техническото предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

Техническите оферти на всички участници отговарят на предварително обявените 
условия, и комисията подреди ценовите оферти на участниците в низходящ ред и ги оцени 
съобразно избрания критерий за възлагане „най-ниска цена”:

1. „Интерполис”ЕООД -  374 797,67 лв. без ДДС -  100 т.
2. „Парсек Труп” ЕООД - 379 382,40 лв. без ДДС -  98,79 т.
3. „Строй Груп 5”ЕООД -  383 147,84 лв. без ДДС -  97,82 т.
4. „НСК София” ЕООД - 385 673,03 лв. без ДДС -  97,18 т.
5. „Интерхолд” ЕООД -  392 710,23 лв. без ДДС -  95,44 т.
6. „Диел Трейд” ЕООД - 395 646,38 лв. без ДДС -  94,73 т.
7. 2. ЕТ"Васил Иванов Костов" - 409 455,81 лв. без ДДС -  91,54 т.



Комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и 
критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.

1. ,,Интерполис”ЕООД: Предоставените документи в офертата на участника са както следва: 
1.0пис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/.

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя на 
дружеството. Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участика „Интерполис”ЕООД до класиране.

2„,Парсек Груп” ЕООД: Предоставените документи в офертата на участника са както следва: 
1.0пис на представените документи;
2.Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово подписан 
и приложен на магнитен носител /диск/;

Всички документи, съдържащи се в офертата на участника са налични и съответстват на 
приложения опис. Представеният еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя на 
дружеството. Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие. Офертата на участника 
съответства с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. М отивирана от това 
обстоятелство, комисията единодушно РЕШИ:

допуска участика „Парсек Груп” ЕООД до класиране.

На основание чл. 61 т. 7 от ППЗОП комисията разгледа документите по чл. 61, т. 4 от 
ППЗОП за установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 
подбор на двама участници, които класира на първо и второ място съобразно избрания критерий 
за избор на изпълнител „най-ниска цена”. Класирането е както следва:

I -  во място - „Интерполис”ЕООД -  374 797,67 лв. без ДДС -  100 т.
II -  ро място - „Парсек Груп” ЕООД - 379 382,40 лв. без ДДС -  98,79 т.

На основание чл. 61 т. 7 от ППЗОП останалите участници, чиито оферти са оценени, не се 
класират.

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на 
обществена поръчка за обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на 
източно крило по ос „А “ на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - 
ИСУЛ” ЕАД и извършване на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект ” от 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с 
предмет „Извършване на СМР по конструктивно укрепване на участъци от главен 
болничен корпус на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД по две обособени позиции: 
обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А“ 
на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ” ЕАД и извършване 
на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект” и обособена позиция № 2 
„Укрепване на саморазрушаващи се тухлени арки по източната фасада на западното 
крило на главен болничен корпус на УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ" с класирания на



Настоящият протокол отразява работата на комисията по разглеждане на офертите по 
реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, и е подписан от комисията и предаден на 
Възложителя за утвърждаване на JLQJL 2020 г.

С предаването на протокола комисията приключи своята работа в определения със 
Заповед № РД-02-53/28.01.2020 г. на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД срок.

първо място участник „Интерполис”ЕООД.

Комисия:
Председател: инж. Цонка Малинова

/. ./

Членове:
1. Владимир Вълков

2. Румяна Доганова


