
УТВЪРЖДАВАМ: 

Плумелина Мичева - прок\ 

Дата: J D , | ^015 г. 

П Р О Т О К О Л 

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

.ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СТАЦИОНАРНА БАЗА НА 
„СБР-НК" ЕАД - ФИЛИАЛ БАНКЯ" 

На 16.07.2015 г., от 16:00 ч., в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3, в открито 
заседание започна работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни 
работи в стационарната база на „СБР-НК" ЕАД - филиал Банкя", в отговор на Публична 
покана, публикувана на Портала за обществени поръчки на 06.07.2015 г. с ID 9043543. 

Комисията е назначена със Заповед от 16.07.2015 г. на прокуриста на „СБР - НК" ЕАД в 
състав: 

Председател: инж. Ангел Алексиев - организатор стопански дейности (ОСД) в 
„СБР-НК" ЕАД 

Членове: 1. инж. Роман Райчев - експерт „Обществени поръчки" в „СБР-НК" ЕАД 
2. Станислава Михайлова - правоспособен юрист. 

Резервни членове: 
Инж. Красимир Котов - координатор АСЧ в „СБР-НК" ЕАД 
Адв. Александър Стоименов - правоспособен юрист 

В обявения в публичната покана срок - до 16:00 ч. на 15.07.2015 г. са постъпили оферти от 
следните участници: 
1. „Стреза" ЕООД, вх. № 53-70-1/15.07.2015 г„ 10:50 ч. 

Председателят на комисията откри публичното заседание в 16:00 ч. След запознаване с 
Регистъра на постъпилите оферти председателят и членовете на комисията попълниха 
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

Офертата на участника „Стреза" ЕООД е представена в запечатан непрозрачен плик. 

При отваряне на единствената подадена оферта не присъства представител на участника, 
подал оферта. 

Комисията отвори единствената подаде оферта и обяви ценовито предложение на участника: 

Участник Ценово предложение за изпълнение 
на поръчката 

„Стреза" ЕООД 250 526.77 лв. без ДДС 

След извършването на горните действия, в 16:10 ч. приключи публичната част от 
заседанието на комисията. 



На 17.07.2015 г. от 15:00 ч. в гр. София, бул. „Васил Левски" № 54, ет. 3, в закрито заседание 
комисията прегледа единствената подадена оферта, като провери за съответствие с 
изискванията на чл. 101 в, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и на възложителя. Комисията установи, че 
офертата на участника „Стреза" ЕООД е попълнена, оформена и представена съгласно 
разпоредбите на ЗОП и документацията за участие. 

Офертата на участника „Стреза" ЕООД съдържа всички изискани от възложителя документи, 
а именно: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 
2. Данни за лицето (по образец); 
3. Удостоверение за наличие на регистрация в ЦПРС съгласно чл. 49 от ЗОП (заверено от 
участника копие). 
4. Декларация, че участникът има възможност да достави всички необходими материали за 
изпълнение на поръчката. 
5. Декларация, че участникът ще организира за своя сметка всички необходими 
обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на поръчката. 
6. Списък на собствено/наето оборудване и механизация, с които участникът разполага за 
извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката. 
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец). 
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и з алипса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец). 
9. Декларация за видовете работи от предмета н апоръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители (по образец). 
10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 
11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 с 
обхват сходен с предмет на поръчката (заверено от участника копие). 
12. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда от серията ISO 14001 с 
обхват сходен с предмет на поръчката (заверено от участника копие). 
13. Декларация за спазване изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 
цена на труда и условията на труд . 
14. Декларация - списък на служителите, които участникът ще използва за изпълнение на 
обществената поръчка (по образец). 
15. Списък на договорите с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчката. 
16. Техническо предложение (по образец); 
12. Ценово предложение заедно с приложение остойностена техническа спецификация (по 
образец) и на електронен носител във формат Microsoft Excel. 

При преглед на офертата на участника „Стреза" ЕООД, комисията установи, че участникът 
отговаря на всички изисквания, поставени от Възложителя в публичната покана и в 
документацията за участие, а именно: 
1. Участникът „Стреза" ЕООД е вписан ЦПРС за изпълнение на строежи първа група втора 
категория. 
2. Участникът има внедрена система за управление на качеството от серията ISO 9001 с 
обхват сходен с предмета на поръчката. 
3. Участникът има внедрена система за управление на околната среда от серията ISO 14001 
с обхват сходен с предмета на поръчката. 
4. Участникът има изпълнен през последните 5 години до датата на подаване на офертата 
минимум 1 (един) договор за реконструкция, основен или текущ ремонт на сгради с 



обществено предназначение с обем на извършените СМР не по-малък от 250 000 лева без 
ДДС. 

Комисията допуска офертата на „Стреза" ЕООД до оценяване и класиране. 

Офертата на допуснатия участник беше оценена от комисията по Показателя „Мерки за 
осигуряване качеството на изпълнението" (Пмоки), както следва: 

Участник Мотиви Оценка 
„Стреза" ЕООД Направено е подробно описание на технологично 

обусловената последователност на дейностите - предмет на 
поръчката, но не е отразена спецификата на сградата (като 
конструктивни и интериорни особености), както и не е 
отразена специфичната дейност на възложителя като 
лечебно заведение - в техническото предложение само е 
посочено, че участникът ще осигури адекватна охрана 
срещу влизане на територията, която ще се ремонтира и са 
изброени мерките за намаляване на затрудненията на 
местното население. Не са предвидени мерки за 
съобразяване на дейностите - предмет на поръчката с 
режима на работа в сградата и опазване безопасността и 
спокойствието на пациентите. Посочено е, че ще бъде 
осигурено нормално функциониране на останалата част от 
стационарната база на „СБР-НК" ЕАД - филиал Банкя, но 
липсва описание как участникът ще постигне този 
резултат. Представен е разработен от участника наръчник 
по качеството, представляващ документ, обезпечаващ 
недопускане на грешки от технологично естество, 
недопускане на отклонения от предвиденото. Липсва 
описание на стратегия за контрол по видовете строително-
монтажни работи - посочено е само, че ръководителят 
обект ще контролира изпълнението, контролира работата 
на специалистите; специалистът осигуряване на качество 
контролира сроковете за изпълнение на коригиращи и 
превантивни действия, отговаря за извършане на прегледи 
и одити, но липсва информация по какъв начин ще се 
извършва контролът от тези лица. 

Посочена е мярка за снабдяване с необходимите за 
изпълнението на договора строителни материали съобразно 
конкретните действия по техническата спецификация -
всички продукти, използвани при изпълнението ще 
отговарят на декларираните от производителя технически 
спецификации; материалите ще бъдат придружени със 
съответните сертификати, декларации за съответствие, 
гаранционни срокове, технологични карти, паспорти и т.н., 
всички материали и продукти ще бъдат представяни на 
възложителя и съгласувани преди монтажа им. Направено е 
подробно описание на начина на влагане на материалите -
начин на лепене на плочките, начин на фугиране, 
широчина на фугите и т.н., подробно описание на 

1 точка 



монтирането на вратите, нивелиране на рамките на 
вратите, подробно описание на начина на вкопаване, 
съединяване на тръби, начин на закрепване на осветителни 
арматури и т.н. но не са посочени конкретни мерки, 
гарантиращи високо качество на използваните материали -
начин на складиране (посочено е само, че ще бъдат 
направени временни площадки за складиране на 
материалите след съгласуване с възложителя), начин на 
влагане, както и не е предвидена система за контролирана 
замяна на материали при обективна необходимост, с цел 
запазване на интересите на възложителя и постигане на 
необходимото качество - посочено е само, че дефектните 
материали ще бъдат премахвани от обекта незабавно. 
Не е предвидена мярка, която да гарантира своевременната 
и съобразно сроковете по проекта на договора подмяна на 
материали при установяване на несъответствие. 
В техническото предложение е посочено разпределението 
на човешките ресурси и отговорностите на отделните 
специалисти, участващи в процеса на изпълнение на 
дейностите по специалности, но от представеното описание 
не е видно, че необходимите ресурси са разпределени 
равномерно във времето; не е предвидена система за 
взаимозаменяемост и обезпечаване на необходимите 
специалисти на всяко място и във всеки момент. Не е 
посочен подходящ и съобразен със спецификата на 
дейностите на Възложителя начин за вътрешнофирмена 
комуникация между отделните специалисти, както и с 
представители на Възложителя, липсват предложени 
мерки, гарантиращи добра координация и недопускане 
неизпълнение или забавяне на конкретни задължения. От 
техническото предложение не е видна процедура за 
осъществяване на контрол върху всяка от дейностите -
предмет на поръчката. 

Комисията участанови, че в техническото предложение не 
е отразена спецификата на обекта и дейността на 
възложителя, не е направено описание на контрола по 
извършването на видовете СМР и на мерки, гарантиращи 
осигуряване на високо качество на използваните материали 
- начин подмяна на материалите, както и не са посочени 
мерки, които да гарантират, че при осъществяването на 
дейностите по договора няма да се създават пречки за 
обичайната дейност на възложителя. 

Офертата на допуснатия участник беше оценена от комисията по Показателя „Норми при 
непредвидени СМР" (Пннсмр), както следва: 

Участник Предложени норми при непредвидени СМР Оценка 



„Стреза" ЕООД ЧС: 2,56 2,00 
ДРТ: 67 2,0 
ДРТМ: 0,01 2,00 
ДСРМ: 0,01 2,00 
П: 0,01 2,00 

ЧС + ДРТ + ДРТМ + ДСРМ + п 10 т. 

Офертата на допуснатия участник беше оценена от комисията по Показателя „Цена" (Пц), 
както следва: 

Участник Ценово предложение за изпълнение на Оценка 
поръчката 

„Стреза" ЕООД 250 526.77 лв. без ДДС 50 т. 

Комплексната оценка на участника „Стреза" ЕООД (Пц + Пмоки + Пннсмр) = 50 + 10 + 1 = 
61 т. 

Класирането на участниците е: 

Участник Комплексна оценка Място 
„Стреза" ЕООД 61 т. 1-во 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място 
участник. 

Работата на комисията приключи в 17:55 ч. на 17.07.2015 г. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр, който е неразделна част от цялата 
документация. Протоколът ще бъде представен на възложителя за утвърждаване, след което 
в един и същи ден ще бъде изпратен на участниците и ще бъде публикуван в профила на 
купувача. 


