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УТВЪРДИЛ:

Плумел1йна'̂ ^щ1ИтройаЩ
Изпълнител№М;^ййор на „СБР-НК“ ЕАД 

Дата: ■-'̂ 0̂  ХО-^$р

П Р О Т О К О Л №3
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 09Л0.2018 г. в 10:00 часа в сградата на „Специализирани болници за рехабилитация -  
Национален комплекс“ ЕАД, гр. София, бул. „Васил Левски“ № 54, ет. 3, се състоя публично 
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 „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ 
ЕАД, в състав:

-  организатор стопански дейности
-  директор Дирекция СД и УС
-  правоспособен юрист
-  координатор/ стопански дейности
-  правоспособен юрист

Комисията има задача да отвори, оповести и оцени ценовите предложения на допуснатите до 
участие на този етап участници и да извърши класиране съобразно степента на съответствие с 
предварително обявените от Възложителя условия.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците.

1. Комисията отвори ценовото предложение на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД.

Преди отварянето Комисията установи, че участникът е приложил запечатан, непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ в съответствие с изискванията на ЗОП.

Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД и 
установи, че в съответствие с изискванията на ЗОП, участникът е приложил ценово предложение 
съгласно образеца на Възложителя -  част от документацията за участие. Комисията оповести 
ценовото предложение за изпълнение на поръчката на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД, 
както следва: обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 613 943,51 лв. (шестстотин и 
тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и петдесет и една ст.) без ДДС.

Председател: Ангел Алексиев 
Членове: Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Красимир Koto в 
адв. Симеон Кръстев

Резервни:



Преди отварянето Комисията установи, че участникът е приложил запечатан, непрозрачен плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“ в съответствие с изискванията на ЗОП.

Комисията отвори плика с ценовото предложение на участника „СТРЕЗА“ ЕООД и установи, че в 
съответствие с изискванията на ЗОП, участникът е приложил ценово предложение съгласно 
образеца на Възложителя -  част от документацията за участие. Комисията оповести ценовото 
предложение за изпълнение на поръчката на участника „СТРЕЗА“ ЕООД, както следва: обща цена 
за изпълнение на поръчката в размер на 614 668,97 лева (шестстотин и четиринадесет хиляди 
шестстотин ш[естдесет и осем лева и деветдесет и седем ст.) без ДДС.

След извършване на горните действия, публичното заседание на комисията приключи на 
09.10.2018 г. в 10:20 часа.

II. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪГЛАСНО 
МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА

На закрито заседание, проведено на 09.10.2018 г. в 12:00 часа, комисията продължи работата си, 
като разгледа ценовите предложения на участниците и провери съответствието им с изискванията 
на Възложителя. Комисията установи, че ценовите предложения на участниците са представени 
съгласно изискванията на ЗОП и на Възложителя.

Комисията оцени ценовите предложения на допуснатите до оценяване участници по показателя 
„Цена“ (Пц), съгласно утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта, а 
именно:

Цмин X 50
Пц = ---------- ------, където:

Цуч

Цмин е най-ниската обща цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник;
Цуч е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се 
оценява;
50 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Цена“ (Пц) в точки.

Комисията установи, че предложената от участника „УНИПУЛ ВАРНА” ЕООД обща цена за 
изпълнение на предмета на поръчка в размер на 613 943,51 лв. е най-ниската предложена цена.

1. Комисията изчисли оценката на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД по показателя „Цена“ по 
следния начин:

613 943,51 X 50
Пц = ----------------------------= 50 точки.

613 943,51

2. Комисията отвори ценовото предложение на участника „СТРЕЗА“ ЕООД.

Комисията оцени офертата на участника по показателя „Цена“ (Пц) с 50 точки.

2. Комисията изчисли оценката на участника „СТРЕЗА“ ЕООД по показателя „Цена“ по следния 
начин:

613 943,51 х50
Пц = ----------------------------= 49,94 точки.

614 668,97



III. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комисията изчисли комплексната оценка (КОО) на офертите на участниците съгласно утвърдената 
методика за определяне на комплексната оценка на оферта, а именно:

КОО = Пц + Поп + СИ, където:

Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена“;
Поп е оценката на офертата по Показателя „Организация на персонала“;
СИ е оценката на офертата по Показателя „Срок за изпълнение“.

1. Комисията изчисли комплексната оценка на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД както следва: 

КОО = 50 + 40 + 10 = 100 точки

Комисията констатира, че комплексната оценка (КОО) на офертата на участника „УНИПУЛ 
ВАРНА“ ЕООД е 100 точки.

2. Комисията изчисли комплексната оценка на участника „СТРЕЗА“ ЕООД както следва:

КОО = 49,94 + 20 + 10 = 79,94 точки

Комисията констатира, че комплексната оценка (КОО) на офертата на участника „СТРЕЗА“ ЕООД 
е 79,94 точки.

IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Въз основа на извършеното оценяване, Комисията класира участниците съобразно съответствието 
им с предварително обявените от Възложителя условия, както следва:

Първо място: „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД с комплексна оценка на офертата от 100 точки 
съгласно утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта;

Второ място: „СТРЕЗА” ЕООД с комплексна оценка на офертата от 79,94 точки съгласно 
утвърдената методика за определяне на комплексната оценка на оферта.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка за 
„Реконструкция и основен ремонт на сградата на КДБ и преустройство на помещенията в 
болнични стаи -  „СБР-НК“ ЕАД, филиал Поморие“ с класирания на първо място участник -  
„УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД.

Комисията оцени офертата на участника по показателя „Цена“ (Пц) с 49,94 точки.

Комисията приключи работата 
състави настоящия протокол.

КОМИСИЯ:

Председател:

Членове:

на този етап на 09.10.2018 г. в 13:00 ч., като на същата дата

(.^нгел Алексиев)

(Роман Райчев)

(мл. адв. Елиза Джонева)


