
П Р О Т О К О Л  №2
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА 
КДБ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯТА В БОЛНИЧНИ СТАИ -  „СБР-НК“ ЕАД,

ФИЛИАЛ ПОМОРИЕ“

На 20.09.2018 г. от 09:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД („СБР-НК“ ЕАД), гр. София, бул. „Васил Левски” № 54, ет. 3, се 
състоя закрито заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите в публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и основен ремонт на 
сградата на КДБ и преустройство на помещенията в болнични стаи -  „СБР-НК“ ЕАД, филиал 
Поморие“, открита с Решение № РД-09-37-1 от 18.04.2018 г. на изпълнителния директор на 
„СБР-НК“ ЕАД, уникален № в Регистъра на ОП 00120-2018-0004.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-37-2 от 29.05.2018 г. на 
изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД, в състав:

Председател: Ангел Алексиев -  организатор стопански дейности
-  директор Дирекция СД и УС
-  правоспособен юрист
-  координатор/ стопански дейности
-  правоспособен юрист

Членове:

Резервни:

Роман Райчев 
мл. адв. Елиза Джонева 
Красимир Котов 
адв. Симеон Кръстев

Комисията има задача да провери допълнително представените документи за съответствие на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и да разгледа и 
оцени техническите предложения на допуснатите }шастници.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ЗА 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ 
ЗА ПОДБОР.

На 04.07.2018 г. на участниците в процедурата беше изпратен Протокол № 1, съдържащ 
констатации относно липси, непълноти и несъответствия на информация в заявленията за 
участие, включително нередовност, фактическа грешка и несъответствия с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор.

На закритото заседание, проведено на 20.09.2018 г.. Комисията провери допълнително 
представените документи от участниците и установи следното:

1. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД е представил 
допълнителни документи и информация.

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация. 
Комисията констатира, че участникът „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД е представил всички изискани 
от Комисията с Протокол № 1 допълнителни документи и информация и участникът отговаря на 
изискванията за личното състояние и на критериите за подбор, поставени в документацията за



участие. С оглед на това, Комисията допуска участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД до 
разглеждане на техническото му предложение.

2. В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът „СТРЕЗА“ ЕООД е представил допълнителни 
документи и информация.

Комисията разгледа допълнително представените от участника документи и информация. 
Комисията констатира, че участникът „СТРЕЗА“ ЕООД е представил всички изискани от 
Комисията с Протокол № 1 допълнителни документи и информация и участникът отговаря на 
изискванията за личното състояние и на критериите за подбор, поставени в документацията за 
участие. С оглед на това. Комисията допуска участника „СТРЕЗА“ ЕООД до разглеждане на 
техническото му предложение.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 
УЧАСТНИЦИТЕ
Комисията разгледа Техническите предложения на допуснатите участници с цел да провери 
съответствието им с предварително обявените условия.

Е При разглеждане на офертата на „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД, Комисията установи, че в 
техническото си предложение участникът е представил всички изискани от Възложителя 
документи и информация и същото съответства на всички предварително обявени условия на 
поръчката.

С оглед на изложеното, Комисията допуска техническото предложение на участника „УНИПУЛ 
ВАРНА“ ЕООД до оценяване по показателите „Организация на персонала“ (Поп) и „Срок за 
изпълнение“ (СИ), съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната оценка на 
офертите.

Е Е Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника по 
показателя „Организация на персонала“ (Поп), съгласно Методиката за определяне на 
комплексната оценка на оферта -  неразделна част от документацията за участие. Видно от 
описанието в офертата на участника, предложената от него организация на персонала осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Методиката за 
определяне на комплексната оценка на оферта, а именно:

Е Е Е  Участникът е предложил организация на работата на всеки един от служителите и 
ръководния персонал, ангажирани с изпълнението на дейности -  предмет на поръчката; 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 
осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 
срочно изпълнение на възложените услуги -  Към офертата си участникът е приложил 
диаграма на работната сила, от която е видно, че в екипа за изпълнение на поръчката, освен 
задължително изисканите от Възложителя технически лица, са включени и работници кофраж, 
армировка и бетон, работници хидро- и топлоизолации, работници мазилки, шпакловка и 
бояджийство, работници настилки и облицовки, работници дограма и окачен таван, работници 
ВиК, работници Електро, Пожароизвестяване и СКС, работници ОВК. От организационната 
схема е видна координацията и подчинеността между отделните екипи и заети лица. Участникът 
е посочил, че разпределението на работната ръка във времето ще се прави на база на поточния



метод -  използване на специализирани бригади за изпълнението на отделните групи работи в 
непрекъсната последователност по отделните работни места. Направено е подробно описание на 
начините за координация и съгласуване на дейностите между Възложителя и участника, а 
именно: чрез организирани от участника оперативки за проследяване хода на строителния 
процес, на които да присъстват представители на Възложителя и участника; чрез осигуряване на 
присъствие на отговорни и компетентни представители на участника на работните съвещания по 
проекта, свиквани от Възложителя; чрез осъществяване на регламентирани срещи между 
представители на Възложителя и Техническия ръководител и/или други отговорници и експерти 
на участника за отчитане строителството за изтеклия оперативен период, планиране за 
следващия период и набелязване на коригиращи действия при необходимост.

1.1.2. Участникът е представил описание на начина и сроковете за изпълнение на 
строително-монтажните работи, като са представени сроковете за действие и 
ортанизацията по изпълнение на всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката.
-  Участникът е посочил, че основният подход при изпълнение на дейностите ще се определя при 
спазване на правилото за „технологична поредност и надграждане“ (извършване на скритите 
СМР преди довършителните такива), хронологична и технологична последователност при 
изпълнение на СМР. Изпълнението на обекта е разделено на два етапа -  подготвителен и 
основен, като е посочена планираната продължителност на всяка една дейност: за демонтажни 
работи -  30 дни, за кофражни, армировъчни и бетонови работи -  8 дни, за хидро и 
топлоизолационни работи -  20 дни, за водопровод, канализация, отводняване, санитарно 
оборудване -  50-55 дни, за дейности по част Електро, Пожароизвестяване, TV система и СКС -  
45-50 дни, мазилки, шпакловки и бояджийски работи -  10-15 дни, настилки, облицовки и окачен 
таван -  15-20 дни, дограмаджийски работи -  5-6 дни, дейности по част ОВК -  40 дни, 
допълнителни СМР -  20 дни и довършителни работи по събиране, изнасяне, извозване на 
строителни отпадъци и почистване на обекта -  3 дни.

1.1.3. Комисията установи, че офертата на участника надгражда минималните изисквания на 
Възложителя, тъй като са налични и следните четири обстоятелства:

• За всяка от дейностите -  предмет на поръчката е показано разпределението по 
човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на ниво отделно задача -  Участникът е 
представил подробно описание на разпределението на отговорните лица по задачи - 
Техническият ръководител взема управленски решения по реализиране на проекта и 
взаимодействието с другите участници, ръководи и контролира непосредствено изпълнението на 
СМР по вид, обем, срок за изпълнение и качество, определя задачите на бригадите, звената и 
механизацията, участва пряко при разработване на инструкциите за безопасност и здраве, 
уведомява непосредствено преките началници. На различните етапи от изпълнението на 
предмета на поръчката, участникът е представил подробно описание на конкретните задачи на 
отговорните лица, например предвидено е, че на етап Изпълнение на СМР: Изкопни и насипни 
работи със земя и инертни материали. Техническият ръководител ще е отговорен за задаване на 
проектните нива, съгласно документацията, за подаването на заявки за механизацията, 
транспорта и инертните материали, за ръководене на земните работи, за съставяне на актовете и 
протоколите. По подобен начин са описани конкретните задачи на заетите лица за отделните 
етапи на изпълнение.



• За всяка дейност -  предмет на поръчката, са дефинирани необходимите ресурси за 
нейното изпълнение (информация, документи, срещи с възложителя, срещи със 
заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението служители 
и персонал -  В описателната част на офертата, по-конкретно в частта относно начините за 
изпълнение и рееурси на СМР, еа посочени необходимите техничееки ресурси за изпълнение на 
съответната дейност, например за изпълнение на дейности по водопровод, канализация, 
отводняване, санитарно оборудване ще бъде необходимо използването на 2 бр. лепачки за 
полипропиленови тръби, къртачи и дребен подръчен материал, а заетите лица ще бъдат 6-7 бр. 
отговорници и работници 1-ва и П-ра степен специалисти. За изпълнение на ОВК част -  
необходимата механизация включва къртач, бормашина, електрожен, дребен подръчен инвентар, 
специализирана техника за инсталиране на климатици и радиатори, а за изпълнение на 
дейностите отговарят 6 работника на ден. Освен това, предвиден е механизъм за организиране на 
срещи, предхождащи строителството, както и на такива по време на изпълнение на работите.

• Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на всяко от 
ангажираните за изпълнението на поръчката лица, с които се гарантира качествено 
изпълнение на поръчката -  Участникът е включил цял раздел в офертата си, отреден на 
мерките за качествено изпълнение на поръчката, като е посочил наличието на Интегрирана 
система за управление (ИСУ), изградена на четири нива. Същата включва спазването на 
Наръчник, описващ процесите в ИСУ в съответствие с възприетата от дружеството политика и 
цели по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, създадените 
взаимовръзки между процесите и тяхното управление, както и документната база за одит на 
ИСУ. Освен това, в системата са включени процедури по управление с подробно описание на 
реда за изпълнение на всяка дейност или процес, работни инструкции (подробно описание на 
организацията, управлението и изпълнението на конкретни дейности) и документи по 
управление, предоставящи доказателство за извършените дейности. Предвидено е 
осъществяването на контрол върху целия период на строителството, вкл. контрол върху 
транспортирането, складирането и съхранението на материалите, контрол на изпълнението на 
СМР, контрол при съхранението на документацията. При изпълнение на поръчката участникът 
предвижда включване в дейността си на метода на трите контролни точки -  входящ контрол, 
текущ контрол и краен контрол.

• Посочени са и други дейности, извън посочените в изискванията на възложителя, за 
които е доказана приложимостта и полезността им при изпълнението на поръчката и 
тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката -
Участникът е предвидил следването на специално разработен план за опазване на околната 
среда. Същият ще бъде разработен на базата на подробна оценка на аспектите на отражение 
върху околната среда на всеки вид СМР при нормална работа и планиране на подходящите 
действия. Освен това, предвидено е определяне (съгласувано с общинските влаети) на площадка 
за временно съхранение на строителни отпадъци, а при необходимост и на специализирани 
отпадъци, е осигурен достъп за извозване. Оползотворимите отпадъци ще бъдат разделно 
събиране и предавани директно на лицензирана фирма при надлежно документиране. Твърдите 
битови отпадъци също ще бъдат събирани отделно, като ще бъде забранено изгарянето им на 
място на обекта. Ще бъде осигурен подходящ приобектов склад за използваните строителни 
материали, като тези, които са годни за повторна употреба ще бъдат складирани отделно



съгласно изискванията за безопасно съхранение. Ще бъде подсигурен и подходящ автотранспорт 
за извозване на отпадъците. Участникът е разработил и план за организация, в който са посочени 
и съответните отговорни лица за изпълнение и контрол върху изпълнението на предвидените 
дейности по опазване на околната среда.

Въз основа на гореизложеното, Комисията оцени техническото предложение на участника 
„УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД по показателя „Организация на персонала“ (Поп) с 40 
(четиридесет) точки.

2. При разглеждане на офертата на „СТРЕЗА“ ЕООД, Комисията установи, че в техническото си 
предложение участникът е представил всички изискани от Възложителя документи и 
информация и същото съответства на всички предварително обявени условия на поръчката.

С оглед на изложеното. Комисията допуска техническото предложение на участника „СТРЕЗА“ 
ЕООД до оценяване по показателите „Организация на персонала“ (Поп) и „Срок за изпълнение“ 
(СИ), съгласно утвърдената Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

2.1. Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника по 
показателя „Организация на персонала“ (Поп), съгласно Методиката за определяне на 
комплексната оценка на оферта -  неразделна част от документацията за участие. Видно от 
описанието в офертата на участника, предложената от него организация на персонала осигурява 
изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Методиката за 
определяне на комплексната оценка на оферта, а именно:

2.1.1. Участникът е предложил организация на работата на всеки един от служителите и 
ръководния персонал, ангажирани с изпълнението на дейности -  предмет на поръчката; 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 
осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 
срочно изпълнение на възложените услуги -  Към офертата си участникът е приложил 
диаграма, от която е видна йерархичната подчиненост на ръководните служители в обекта. В 
описателен вид е представена и организационната структура, включваща освен задължителния 
персонал, изискан от Възложителя, още и специалист обезпечаване доставки и ПТО. Предвидено 
е изпълнение от специализирани групи по дейности (напр. специализирано звено за изпълнение 
на зидарии с включен помощен персонал -  5 работници, специализирано звено за изпълнение на 
сухо строителство -  8 работници и т.н.) с общ брой от 79 работници. Участникът е посочил, че 
през повечето време се предвижда паралелна работа на сформираните екипи, заради което ще 
бъде изготвен и утвърден план за паралелна работа и съвместяване на дейностите. За 
координация и съгласуване на дейностите на Възложителя ще бъде предоставен телефон за 
връзка и координати на отговорника на екипа, както и на офиса на участника. Ръководителят на 
обекта се предвижда да бъде на разположение за връзка по всяко време. Отделно е предвидено, 
че при проверки от страна на Възложителя на място на обекта, задължително ще бъде осигурено 
присъствие на представител на участника. В процеса на изпълнение на строителството на 
Възложителя ще бъдат предоставяни и снимки от обекта, показващи напредъка на строителните 
работи.



2.1.2. Участникът е представил описание на начина и сроковете за изпълнение на 
строително-монтажните работи, като са представени сроковете за действие и 
организацията по изпълнение на всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката.
-  Участникът е направил описание на последователността по изпълнение на поръчката: 
изпълнение на подготвителни дейности, които ще започнат веднага след подписване на 
Протокол за откриване на строителната площадка (определяне на граници на строителната 
площадка и поставяне на сигнализация, подготовка на строителната площадка и нейното 
обезопасяване, временно захранване с ел. енергия и вода на строителната площадка, уведомяване 
на служители и ползватели на сградата, подготовка за изпълнение и съставяне на организационен 
план), изпълнение на основните видове СМР (демонтажни работи, земни работи, кофражни 
работи, армировъчни работи, бетонови работи, зидарии), топлинно изолиране на външни стени, 
подове и покриви (монтаж на външно фасадно скеле, демонтаж на скеле, външна 
топлоизолация), дограма и т.н. За съвместяване на работите между изпълнителните на отделните 
видове дейности ще бъдат изготвени и подписани графици. Освен това, още в офертата 
участникът, като е описвал технологията за изпълнение на основните видове СМР, е посочвал, 
където е приложимо, минималните приложими срокове (напр. минимални ерокове за 
декофриране: за вертикален кофраж страници на греди, колони, стени и шайби -  2 дни, за 
кофраж на плочи -  14 дни, за дъна на греди -  14 дни; при полагане на повече от един слой грунд
-  изчакване 24 часа за изсъхване, измазване на дадена фасада в рамките на един работен ден и
T.H.).

2.1.3. Комисията установи, че офертата на участника надгражда минималните изисквания на 
Възложителя, тъй като са налични и следните три обстоятелства:

• За всяка от дейностите -  предмет на поръчката е показано разпределението по 
човешките ресурси (кой какво ще изпълнява) на ниво отделно задача -  Участникът е 
представил подробно описание на разпределението на отговорните лица по задачи, както при 
първоначалното описание на организационната структура, така и при описанието на 
технологията за изпълнение на всяка отделна дейност. Предвидено е, че ръководителят обект, 
освен че отговаря, ръководи и контролира цялостния процес по изпълнение предмета на 
поръчката, също отговаря за цялостната координация и изготвя ежемесечните, седмичните и 
всекидневните рапорти, изготвя оценки за резултатите от дейността по изпълнение на поръчката, 
решава появилите се проблеми и актуализира основните цели и задачи. Техническият 
ръководител -  изготвя отчетната и екзекутивна документация, провежда инетруктаж по БХТПБ 
на персонала и др. На различните етапи от изпълнението на предмета на поръчката, участникът е 
представил подробно описание на конкретните задачи на отговорните лица, например 
предвидено е, че на етап Изпълнение на СМР: Техническият ръководител контролира спазването 
на геометричните размери на кофражните планове, проверява дали продуктите за демонтиране са 
опасни за здравето и сигурността на работещите и взема специални мерки, съгласно 
нормативните изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експлозия или 
наличие на азбест при работа. По подобен начин са описани конкретните задачи на заетите лица 
за отделните етапи на изпълнение.

• За всяка дейност -  предмет на поръчката, са дефинирани необходимите ресурси за 
нейното изпълнение (информация, документи, срещи с възложителя, срещи със 
заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението служители



и персонал -  В частта от офертата, описваща технологията за изпълнение на СМР, са посочени 
необходимите технически ресурси за изпълнение на съответната дейност, например за 
изпълнение на демонтажни работи е предвидена малогабаритна строителна техника: ъглошлайф, 
перфоратор, къртач, бормашина, поялник за лепене на водопроводни тръби, винтоверт, 
подвижен трион, циркуляр и ръчни инструменти; за за изпълнение на бетонови работи -  бетонов 
възел, бетонов дневник, сертификат за състава на бетонната смес, за грундиране -  бояджийско 
мече, четка и т.н.

• Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на всяко от 
ангажираните за изпълнението на поръчката лица, с които се гарантира качествено 
изпълнение на поръчката - На множество места в офертата си участникът е посочвал 
конкретни мерки за вътрешен контрол и управление на качеството, които ще бъдат съблюдавани 
в хода на изпълнение предмета на поръчката. Предвидено е, например, преминаване към 
удължено работно време от 10 часа дневно, в случай на евентуално изоставане на доставки или 
закъснение на изпълнението на някоя от видовете работи. Посочен е обхватът на проверката при 
окончателно приемане на материали на строителната площадка, която обхваща: вида и 
показателите на вложените материали, изделия и полуфабрикати, свидетелствата за качество на 
материалите и изделията, предадени от производителите, констативните актове за скрити работи 
на съответния вид работа. При описание на технологичните процеси при изпълнение на 
кофражните работи напр. е предвидено упражняването на входящ контрол на елементите на 
кофража, дървения материал и кофражните платна и подпори. За качествено изпълнение на 
армировъчните работи е посочено, че ще бъде проверявано дали по повърхността на армировката 
няма вещества, които могат да окажат вредно влияние върху стоманата, бетона или сцеплението 
между тях.

Въз основа на гореизложеното, Комисията оцени техническото предложение на участника 
„СТРЕЗА“ ЕООД по показателя „Организация на персонала“ (Поп) с 20 (двадесет) точки.

3. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД и 
„СТРЕЗА“ ЕООД по показателя „Срок за изпълнение“ (СИ), съгласно Методиката за определяне 
на комплексната оценка на оферта -  неразделна част от документацията за участие, използвайки 
следната формула:

СИ мин X 10
СИ = --------------------, където:

СИуч

СИмин е най-ниският срок за изпълнение на поръчката, предложен от участник;
^  СИуч е срок за изпълнение на поръчката, предложен от участника, чиято оферта се оценява;

10 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Срок за изпълнение“ 
(СИ) в точки.

Комисията установи, че участниците „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД и „СТРЕЗА“ ЕООД са 
предложили идентичен срок за изпълнение предмета на поръчката от 240 (двеста и четиридесет) 
календарни дни, предвид което Комисията прие, че най-ниският срок за изпълнение на 
поръчката, предложен от участник, е 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.



Комисията оцени офертите на участниците по показателя „Срок за изпълнение“ (СИ), както 
следва:

Участник Предложен срок за изпълнение в 
календарни дни Оценка СИ

„УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД 240 10

„СТРЕЗА“ ЕООД 240 10

С оглед на гореизложеното, Комисията допуска ценовите предложения на участниците 
„УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД и „СТРЕЗА“ ЕООД до отваряне и разглеждане.

Комисията взе решение ценовите предложения на участниците да бъдат отворени на 09.10.2018 
г. от 10:00 часа, за което участниците да бъдат уведомени по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си на този етап в 13:00 ч. на 20.09.2018 г. и състави настоящия 
протокол на същата дата.

Членове: (Роман Райчев)

(мл. адв. Елиза Джонева)


