
Page 1 of 8 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ...........п......................... 

Людмила Тодорова –  

Управител на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД 

 

Дата: 11.07.2019 г. 

 

 
                                            

П Р О Т О К О Л 
№ 23 /01.07.2019 г.                          

 

 

Днес, 01.07.2019 г. /първи юли две хиляди и деветнадесета/ година, в 11,00 часа, на 

основание заповед № 178 /28.06.2019 г. на Управителя на болницата и чл. 97 от Правилника 

за прилагане на закона за обществените поръчки и утвърдените в болницата вътрешни 

правила за провеждане на процедури на обществени поръчки се събра комисия в състав:  

 

1. Людмил Дончев – инженер, председател на комисията, и членове: 

2. Eлена Владиславова Радулова – главен счетоводител 

3. Красимира Стефчова – изпъляваща длъжността организтор стопански служби 

4. Лидия Любенова Христова – финансов контрольор  

5. адв. Калина Николова Георгиева – юрист, САК. 

 

 

I. Комисията се събра в залата на I-ви етаж, на открито публично заседание за 

отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обява за изпълнение 

на строително-монтажни работи за подмяна на хоризонтални и вертикални топлопреносни 

и водопроводни щрангове в Централната болнична сграда на  СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд 

I” ЕООД, с. Искрец. 

 

Комисията констатира, че въз основа на заповед № 111/12.04.2019 г. е публикувана 

на сайта на Болницата обява за събиране на оферти, с предмет „Изпълнение на строително-

монтажни работи за подмяна на хоризонтални и вертикални топлопреносни и водопроводни 

щрангове в Централната болнична сграда на  СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I” ЕООД, с. 

Искрец”. Информация за поръчката е обявена на портала на АОП с уникален код 9089318.  

 

В 11,00 часа беше открито публичното заседание на комисията. Председателят на 

комисията получи офертите по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП с протокол и списък на 

получените оферти с №22 /01.07.2019 г. 

 

Комисията констатира, че в обявения срок са получени три оферти, с оглед на което 

не следва да се удължава срока за получаване наоферта, съгласно изискването на чл. 188, ал. 

2 от ЗОП, в редакцията му в сила към датата на настоящото заседание на комисията.  

 

 

 II. Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

заповедта за назначаване на комисията. Информира участващите, че съгласно представения 

от деловодството протокол и в срока до 15,30 ч. на 28.06.2019 г. са постъпили три оферта, 

както следва: 
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1. ”Билд Инженеринг 77 ”ЕООД, с адрес гр. София, бул. Владимир Вазов № 90, с 

вх.№ 470-02-13/27.06.2019 г. 

 

2. ”Пси Изолт“ ЕООД, с адрес гр. София, ул. Мими Балканска №132, офис 632, с 

вх.№ 473-02-13/28.06.2019 г. 

 

3. ЕТ „Васил Иванов Костов“, с адрес гр. София, кв. Враждебна, ул. Четвърта № 3А, 

с вх. № 475-02-13/28.06.2019 г. 

 

Комисията констатира, че на публичното заседание не присъстват представители на 

участниците. 

 

        След запознаване със списъка, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от от Закона за обществените поръчки, 

които декларации се прилагат към настоящия протокол. 

 

 

III. Комисията констатира, че всички получени оферти са представени в запечатани в  

непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и оформени съгласно изискванията, обявени в 

предварителните условия на Възложителя. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното получаване.  

 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на офертите 

и обявяване на ценовите предложения, по реда на тяхното получаване.  

 

Първо беше отворена офертата на на участника, посочен в т. 1 по-горе. Комисията 

обяви ценовото предложение от страна на ”Билд Инженеринг 77 ”ЕООД – сума в размер на 

159 814,20 (сто петдесет и девет хиляди осемстотин и четиринадесет лева и двадесет 

стотинки) лева, без ДДС, съответно 191 777,04 (сто деветдесет и една хиляди  седемстотин 

седемдесет и седем лева и нула четири стотинки) лева с ДДС. 

 

Втора беше отворена офертата на на участника, посочен в т. 2 по-горе. Комисията 

обяви ценовото предложение от страна на ”Пси Изолт“  ЕООД – сума в размер на 162 

863,20 (сто шестдесет и две  хиляди осемстотин и четиринадесет лева и двадесет стотинки) 

лева, без ДДС, съответно 195 435,84 (сто деветдесет и пет хиляди  осемстотин шестдесет и 

три лева и осемдесет и  четири стотинки) лева с ДДС. 

 

Трета беше отворена офертата на на участника, посочен в т. 3 по-горе. Комисията 

обяви ценовото предложение от страна на ЕТ „Васил Иванов Костов“– сума в размер на 159 

943,80 (сто петдесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет 

стотинки) лева, без ДДС, съответно 191 932,56 (сто деветдесет и една хиляди  деветстотин 

тридесет и два лева и петдесет и шест стотинки) лева с ДДС. 

 

С това публичната част от работата на комисията приключи. 

 
Председателят на комисията съобщи на членовете, че следващото заседание ще се 

проведе на 09.07.2019 год. от 11:00 часа. 
 
Работата на комисията продължи на заседание на 09.07.2019 год. от 11:00 часа. 
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IV. Комисията пристъпи към разглеждане на представените в офертата документи и 

съответствието им с изискванията на възложителя и критериите за подбор. 

 

 Във ръзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справки в Търговския 

регистър, по ЕИК на участниците, които се прилагат към настоящия протокол. 

 

1. Участникът ”Билд Инженеринг 77” ЕООД, с ЕИК 200487072  е представил 

всички изискуеми от Възложителя документи, които са представени съгласно образците в 

документацията и са подписани от законния представител на участника. Доказателствата са 

надлежно заверени.  

При проверка на документите относно общите изисквания, както и изискванията 

към личното състояние, годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност, изисквания към икономическо и финансово състояние, минимални изисквания за 

технически и професионални способности, се констатира, че участникът е представил 

доказателства за съответствието си с критериите за подбор.  

При разглеждане на техническото предложение на участника, комисията 

констатира, че към офертата са приложени: Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор по образец; Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд и предложение за изпълнение на поръчката. 

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 

отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи, посочени в раздел III, т.1, б."г", (т. 1.1. (т.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.15 и 1.1.6 и т.1.2.) от документацията и в своята последователност гарантира 

навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане 

на резултати.  

Комисията единодушно реши, че допуска участника ”Билд Инженеринг 77” ЕООД 

до оценяване и класиране, тъй като е представил оферта, която отговаря на изискванията на 

възложителя. 

 
2. Участникът ”Пси Изолт“  ЕООД, с ЕИК 105679286 е предложил цена за 

изпълнение на поръчката, която надвишава обявената прогнозната стойност, което е 

основание за отстраняване от участие на конкретното лице и което изрично е посочено в 

документацията (раздел III, т. 2). Участникът не представя необходимите и изискващи се от 

Възложителя документи относно условията за допустимост. В допълнение, участникът не 

представя всички изискуеми от Възложителя документи, съгласно критериите за подбор, 

утвърдени с документация към обява с Изх. №448-01.06./18.06.2019 г., а именно по 

„Икономическо и финансово състояние" -доказателство за наличие на валидна застраховка 

за професионална отговорност по чл.171 и следващи от ЗУТ. По „Минимални изисквания за 

технически и професионални способности"-доказателство за валиден сертификат за 

управление на качеството в съответствие на стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или 

еквивалентен ( с обхват в областта на строителството); доказателство за  валиден 

сертификат за опазване на околната среда в съответствие на стандарт БДС EN ISO 

14001:2004/2015 или еквивалентен (с обхват в областта на строителството); доказателство 

за  валиден сертификат за здравето и безопасността в съответствие на стандарт OHSAS 

18001:2007или еквивалентен (с обхват в областта на строителството). По „Правоспособност 

за упражняване на професионална дейност"- доказателство за удостоверение за регистрация 

в ЦПРС или еквивалентен документ. Участникът не представя техническо предложение и  

изискващите се декларации по образец. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно 

приема, че констатираните непълноти, не могат  да бъдат отстранени по реда на чл. 97, ал. 5 

от ППЗОП. 
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Комисията единодушно реши, че не допуска участника ”Пси Изолт“  ЕООД, с ЕИК 

105679286 до оценяване и класиране, тъй като документите и информацията съдържащи се 

в офертата не съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и на 

основание чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага участника да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в обществената поръчка.. 

 
3. Участникът ЕТ „Васил Иванов Костов“, с ЕИК 104108825  е представил всички 

изискуеми от Възложителя документи, които са представени съгласно образците в 

документацията и са подписани от законния представител на участника. Доказателствата са 

надлежно заверени.  

При проверка на документите относно общите изисквания, както и изискванията 

към личното състояние, годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност, изисквания към икономическо и финансово състояние, минимални изисквания за 

технически и професионални способности, се констатира, че участникът е представил 

доказателства за съответствието си с критериите за подбор.  

При разглеждане на техническото предложение на участника, комисията 

констатира, че към офертата са приложени: Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор по образец; Декларация, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд и предложение за изпълнение на поръчката. 

Комисията констатира, че предложението за изпълнение на поръчката на участника 

отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително 

изискуемите елементи, посочени в раздел III, т.1, б."г", (т. 1.1. (т.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

1.1.15 и 1.1.6 и т.1.2.) от документацията и в своята последователност гарантира 

навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане 

на резултати.  

Комисията единодушно реши, че допуска участника ЕТ „Васил Иванов Костов“, с 

ЕИК 104108825   до оценяване и класиране, тъй като е представил оферта, която отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

 

V. Комисията продължи своята работа с оценка на представените технически 

предложения, на дадените гаранционни срокове за СМР, на сроковете за изпълнение и на 

предложените ценови оферти на допуснатите до оценка и класиране участници. 

 

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база 

показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта. 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: 

 

КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + П3 х 40% 

 

Максимално възможна оценка – 100 точки, тегловен коефициент 100%. 

 

 

Показатели за оценяване: 

 

П1 – Срок за изпълнение на поръчката 

 

П2 – Ценово предложение, в лева без включен ДДС (включващо в цената общата 

стойност на проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи) 
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П3 – Организация за изпълнение на поръчката 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, които участникът 

може да получи е 100 точки. 

 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

Показател – П Максимално възможен, бр. 

точки 
Относителна тежест в КО 

Срок за изпълнение – П1  100 10 % 

Ценово предложение – П2 100 50 % 

Организация за изпълнение на 

поръчката – П3 
100 40% 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка за всеки участник е: 

КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + П3 х 40% 

 

 

1. ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1: 

 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки.  

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %.  

 

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

 

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = …....... (брой точки), 

 

където: 

 

Сi е предложеният срок на изпълнение на предвидените строително-монтажни 

работи съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник; 

Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението за 

изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници. 

 

 

2. ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2: 

 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 

 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на 

офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

 

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), 

 

където: 

 

Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. Предложената цена следва да включва общата цена изпълнение на 

СМР. 

Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската 

предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането. 
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3. ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ – П3 

 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 

 

Показателят се изчислява по следния начин: 

 

Организация за изпълнение на поръчката Точки 

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително – монтажните работи (СМР), 

която се отнася до конкретните видове дейности, описани в количествените сметки към проектната 

документация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, 

като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира 

качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване  на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка. 

Участникът е предложил организация на работа на ръководния състав (инженерно – технически 

персонал, отговорник контрол по ЗБУТ и отговорник контрол качество на изпълнение) и на 

специализирания/ните изпълнителски състав/и (специалисти и нискоквалифицирани работници), 

посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената 

поръчка, съобразено с линейния график (календарен план). 

25  

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните работи, която се 

отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествените сметки към проектната 

документация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, 

като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира 

качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване  на околната среда и пожаробезопасност на строителната площадка. 

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване на 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участникът е посочил и аргументирал1 последователността на изпълнение и начина на 

разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и изпълнителски 

състав на ниво отделна задача2. 

Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и 

материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество на изпълнение. 

50 

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните работи, която се 

отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествените сметки към проектната 

документация, включително на доставките и складирането на материали и строителни продукти, 

като същата е съобразена с технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира 

качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване  на околната среда и пожаробезопасност на строителната 

площадка. 

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване на 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участникът е посочил и аргументирал1 последователността на изпълнение и начина на 

разпределение на отговорностите между  отделните специалисти в ръководния и изпълнителски 

състав на ниво отделна задача2. 

Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, оборудване и 

материали, която гарантира оптимална времева ангажираност  и качество на изпълнение. 

Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната 

организация и е предложил приложими ефективни мерки3 за предотвратяване на тези затруднения и 

за преодоляването им в случай, че се проявяват, а именно: 

100 

                                                 

 

 

 

 



Page 7 of 8 

 

1. Времеви: 

-  Закъснение началото на започване на работите; 

-  Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР; 

- Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно приключване и 

изпълнение на договора. 

2. Организационни – обезпечаване на координация и комуникацията между заинтересованите страни 

в рамките на изпълнението на предвидените СМР, предмет на настоящата обществена поръчка. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

 

Оферта от „Билд Инженеринг 77” ЕООД: 
 

1. Срок за изпълнение на поръчката: 70 календарни дни 

2. Ценово предложение, в лева, без ДДС: 159814,20 лв. 

3. Валидност на офертата – 6 месеца 

4. Гаранционен срок – 5 години 

 

 

Оферта от ЕТ „Васил Иванов Костов“: 
 

1. Срок за изпълнение на поръчката: 80 календарни дни 

2. Ценово предложение, в лева, без ДДС: 159943,80 лв. 

3. Валидност на офертата – 6 месеца 

4. Гаранционен срок – 5 години 

 

 

 

ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ И ДОПУСНАТИ ДО КЛАСИРАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   

Показател  

Предложение / Оценка 

Оферта "Билд 

инженеринг 77" ЕООД 

Оферта от ЕТ "Васил Иванов 

Костов" 

П1 - Срок за изпълнение на 

поръчката, календарни дни  

70 дни 80 дни 

П1 = 70/70 х 100 = 100 

точки 
П1 = 70/80 х 100 = 87,50 точки 

П2 - Ценово предложение, 

лв. без ДДС 

159814,20 159943,80 

П2 = 159814,20/159814,20 х 

100 = 100 точки 

П2 = 159814,20/159943,80 х 100 

= 99,92 точки 

П3 - Организация за 

изпълнение на поръчката 
100 точки 50 точки 

Обща оценка: 
100 х 0,10 + 100 х 0,50 + 100 

х 0,40 = 100 точки 

87,50 х 0,10 + 99,92 х 0,50 + 50 

х 0,40 = 78,71 точки 

   
 

VI. Въз основа на горното, комисията извърши оценяване на офертите по посочената 

в раздел IV – Методика за оценка на офертите и извърши класиране съгласно критерия за 

възлагане, посочен от възложителя в обявата – "Икономически най-изгодна оферта", както 

следва: 
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На първо място е офертата на ”Билд Инженеринг 77” ЕООД, с КО 100 точки; 

На второ място е офертата ЕТ „Васил Иванов Костов“, с КО 78,71 точки. 

 

Комисията предлага на Възложителя участникът „Билд Инженеринг 77” ЕООД да 

бъде определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на 

строително-монтажни работи за подмяна на хоризонтални и вертикални топлопреносни и 

водопроводни щрангове в Централната болнична сграда на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I” 

ЕООД, с. Искрец, по публикувана обява за събиране на оферти с изх. №448-

01.06./18.06.2019 г. на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I” ЕООД, с. Искрец. 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място 

участник, представил оферта с вх. № 470-02-13/27.06.2019 г., а именно „Билд Инженеринг 

77” ЕООД. 

 
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в един екземпляр и се 

предаде на възложителя за утвърждаване ведно с цялата документация. 

  

 

 

КОМИСИЯ: 

 
Председател: .................п...................... 

/ инж. Людмил Дончев / 

 
     Членове: 1. ..............п....................... 

/ Елена Радулова / 

 

2. ……......п....................... 

       / Красимира Стефчова / 

 

3. ................п..................... 

      / Лидия Христова / 

 

4. .................п................... 

                     / адв. Калина Георгиева / 


