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УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
•ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД

■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

П Р О Т О К О Л  №3

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание чл.103 
ал. 1 от ЗОП за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането 
на подадените оферти в процедура за обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т.
12 от ЗОП с предмет „Денонощна въоръжена охрана на имуществото, сградите и 
прилежащите площи на УМБАЛ„Царица Йоанна -  ИСУЛ”ЕАД”. Процедурата 
е обявена с Решение № РД-03—16/13.04.2018 г. на Изпълнителния директор. Решението е 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2018-0009.

На 28.06.2018 г. от 11.30 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха 
отворени пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници.

С писмо публикувано на Профила на купучава на 22.06.2018 г. участниците бяха 
надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на пликовете е ценовите предложения. 
На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: г-н Тодор 
Мавродиев-управител на „ПС Гард” ЕООД, и г-н Николай Спасов - упълномощен 
представител на ”АСО София” ООД.

Комисията оповести отстранените участници и съобщи на присъстващите 
представители оценките по показател П1 „Качество на предложението за изпълнение на 
поръчката” на допуснатите участници „ПС Гард” ЕООД и „Еврофорс груп” ЕООД. Съгласно 
утвърдената методика и двамата участници са получили максималния брой точки по 
показателя -  100 т.

Упълномощеният представител на ”АСО София” ООД г-н Николай Спасов напусна 
заседанието на комисията преди последната да пристъпи към отваряне на ценовите 
предложения.

Комисията отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници и 
оповести предлаганите цени. С това приключи публичната част от заседанието.
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Комисията продължи своята работа с проверка на финансовите предложения за 
съответствие с изискванията на документацията, както и за аритметични грешки. Ценовите 
предложения на участниците са изготвени по образеца на Приложение № 6 от документацията 
и отговарят на изискванията на възложителя относно форма и съдържание. И двете ценови 
предложения не надхвърлят максималния финансови ресурс, предвиден от Възложителя за 
изпълнение на поръчката. Общата месечна цена за изпълнение предмета на поръчката е както 
следва:

Обща месечна цена от ценовото предложение на „ПС Гард’" ЕООД -  18 809,91 лв. без ДДС. 
Обща месечна цена от ценовото предложение на „Еврофорс труп” ЕООД -  16 056,00 лв. без 
ДДС.

Оценките на офертите по показател „Ценово предложение’" се изчисляват по формулата 
П2 = (Цппп /Цр) х 100, където:
- Цтш е минималната предложена месечна цена в лева, без ДДС;
- Цр е предложената месечна цена в лева, без ДДС на съответния участник.

Umin=16 056,00

Оценка по показател П2 на „ПС Гярд” ЕООД:
П2 = (Цппп /Цр) х 100=(16 056,00/18 809,91)х100 = 85,36 т.

Оценка по показател П2 на „Еврофорс груп” ЕООД:
П2 -  (Цтш /Цр) х 100=(16 056,00/16 056,00)х100 = 100,00 т.

Класирането на участниците се извърши въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «оптимално съотношение 
качество/цена» в комплексната оценка при показатели «Качество на предложението за 
изпълнение на поръчката” /П1/ и „Ценово предложение” /П2/. Комплексната оценка (КО) на 
офертата на участника се изчислява по формулата КО = П1 х 50% + П2 х 50% и максимална 
стойност 100 точки.

Комплексна оценка КО „ПС Е ард” ЕООД:
КО = 100 X 50% + 85,36 X 50% = 50+42,68 = 92,86 т.

Комплексна оценка на КО „Еврофорс груп” ЕООД:
КО = 100 х 50% + 100 х 50% = 50+50 = 100 т.

Класирането по низходящ ред е както следва:

I- во място: „Еврофорс груп” - 100 т.
II- по място: „ПС Гард” ЕООД - 92,86 т.

Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за изпълнение на 
поръчката с класирания на първо място участник.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед № РД-02- 
239/09.05.2018г. срок.



Настоящият Протокол № 3, Протокол № 1 и Протокол № 2 са изготвени на основание 
чл. 181, ал. 4 от ЗОП и отразяват работата на комисията по извършване на подбор на 
участниците, разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти в процедура за 
обществена поръчка, открита по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет „Денонощна 
въоръжена охрана на имуществото, сградите и прилежащите площи на 
УМБАЛ„Царица Йоанна -  ИСУЛ^ЕАД". Ведно с документацията по процедурата 
(включително постъпилите оферти) са предадени на възложителя за приемане на работата на 
комисията и утвърждаване на Протоколите по реда на чл. 106 от ЗОП на 29.06.2018г.

Комисия

Председател:

Членове:

Заличено съгласно чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД


