
П Р О Т О К О Л  №2
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „НЕОТЛОЖЕН И АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА КДБ 1 

КУРОРТНА ПОЛИКЛИНИКА (СТАРА СГРАДА) -  „СБР-НК“ ЕАД, ФИЛИАЛ
ВЕЛИНГРАД“

На 22.01.2019 г. от 13:00 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: „Неотложен и авариен ремонт на 
покрива на КДБ 1 курортна поликлиника (стара сграда) -  „СБР-НК“ ЕАД, филиал Велинград“, 
открита с Решение № РД-09-82-1 от 30.11.2018 г. на изпълнителния директор на „СБР-ИК“ ЕАД, 
уникален № в Регистъра на ОП 00120-2018-0009.

Процедурата се провежда от комисия, назначена със Заповед № РД-09-82-2/03.01.2019 г. на 
изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД, в състав:

Председател: Ангел Алексиев 
Членове: Роман Райчев

мл. адв. Елиза Джонева 
Резервни: Красимир Котов

адв. Симеон Кръстев

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

Комисията има задача да разгледа и оцени техническите предложения на допуснатите участници.

На закритото заседание, проведено на 22.01.2019 г. от 13:00 ч.. Комисията разгледа и оцени 
техническото предложение на единствения участник в процедурата „УЕИПУЛ ВАРНА“ ЕООД.

Преди започване работата на Комисията и след като се запозна със списъка на участниците в 
процедурата председателят на Комисията Ангел Алексиев подписа декларация по чл. 103, ал. 2 
от ЗОП.

Комисията разгледа Техническото предложение на единствения участник в процедурата 
„УЕОНПУЛ ВАРНА“ ЕООД с цел да провери съответствието му с предварително обявените 
условия на Възложителя. Комисията установи, че в техническото си предложение участникът е 
представил всички изискани от Възложителя докуме]ети 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), „Срок за 
изпълнение“ (СИ) и „Срок за отстраняване на дефекти“ (СО), съгласно утвърдената Методика за 
определяне на комплекената оценка на офертите.

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:

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 -  В офертата си участникът е представил 
органограма 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 хидро- и 
топлоизолации, работници покривни и тенекеджийски работи, работници ВиК и общи 
работници. От организационната схема е видна координацията и подчинеността между 
отделните екипи и заети лица. Разпределението на работната ръка във времето ще се прави на 
база на последователно-паралелния метод т.е. на комбинирано изпълнение. Изпълнението на 
дейностите по поръчката участникът ще организира при едносменен режим (от 08:00 ч. до 17:00 
ч.) на работа с възможност за приемане на удължено работно време при необходимост и след 
съгласуване с Възложителя. Участникът е посочил, че преди началото на действителното 
строителство ще се насрочат административни срещи между Възложителя и Изпълнителя и ще 
се уточни начинът на комуникация през цялото времетраене на строителния процес и неговото 
документиране. Техническият ръководител е длъжностното лице от страна на участника, което 
ще осъществява координацията между участниците в поръчката. Участникът е предвидил да 
организира оперативки за проследяване хода на строителния процес, на които да присъстват 
представители на Възложителя и участника, както и да бъдат осъществявани 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.

1.2. 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 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, вкл. изготвяне и подписване на. протоколи обр. 12 за скрити и подлежащи 
на закриване СМР. Изпълнението на обекта е разделено на два етапа -  подготвителен и основен. 
Подготвителният етап започва след подписване на Протокол за откриване на строителната 
площадка и включва изпълнението на всички дейности, които ще подсигурят безпроблемното 
протичане на последващото изпълнение на обекта. Посочена е и планираната продължителност 
на демонтажните работи -  27 дни и на изпълнението на основните монтажни дейности -  55 дни. 
В представения от участника линеен календарен график е посочена и продължителността за 
изпълнение на всяка отделна дейност. Участникът е посочил, че съвместяването на отделни 
строителни или монтажни работи дава възможност за съкращаване на общия срок за изпълнение 
на обекта, като е предвидено едновременно изпълнение на основни СМР с демонтажни работи.

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 - 
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 за евентуални проблеми и аварии. Контрольорът 
по качеството осъществява входящ и текущ контрол, като следи за правилното заскладяване на 
материалите, съобразно изискванията за тяхното съхранение преди влагането им, осъществява 
включително и контрол върху качеството на готовия строителен продукт по отделни дейности и 
като цяло. За различните етапи от изпълнението на предмета на поръчката, )шастникът е 
представил диаграма на работната ръка от която е виден броят на заетите лица за всяка отделна 
дейност по Техническата спецификация.

• 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 са посочени необходимите технически ресурси за 
изпълнение на съответната дейност, например на подготвителния етап е предвидено поставяне 
на подходящи по размер екологично чисти „биг баг“ чували за строителни отпадъци, за 
обезопасяване на зоните на работа ще бъдат поставяни сигнални ленти, заграждения и табели, ще 
бъде изготвен списък на ангажираните за работата транспортни средства, скелета, съоръжения и 
инструменти. За изпълнение на демонтажните работи участникът предвижда 2-3 бр. работници I- 
ва и П-ра степен и 2 бр. специалисти, а за изпълнение на монтажните дейности -  4-5 работника 
на ден и 4 бр. специалисти. Участникът е предвидил необходимостта от подходящ приобектов 
склад за съхранение на използваните строителни материали съобразно указанията на 
производителя.

• 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. Предвидено е воденето на пълна и изчерпателна 
документация, свързана както със строително-монтажните работи, така и с всички мероприятия 
по опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд и попълването и 
подписване от оторизирани за целта лица на дневник на обекта, протоколи и др. Предвидено е 
всеки приключен вид работа да бъде одобряван от Възложителя преди да бъде преминато към 
следващото по вид СМР. Посочени са нормативните актове, чието спазване участникът следва да 
осигури по време на изпълнение на дейностите -  предмет на договора. Участникът е предвидил 
следването на специално разработен план за опазване на околната среда, включващ оглед на 
строителната площадка за наличие на замърсявания, изхвърлени отпадъци и други и 
своевременното им отстраняване, разделно събиране на оползотворими отпадъци и предаването 
им за временно съхраняване на обособените за целта места. Участникът е представил и подробен 
план за организация по изпълнение на мерките, с посочване на засегнатия аспект на околната 
среда, предприетите мерки, срока/периода за тяхното прилагане, както и отговорното лице. Част 
от мерките, включват стриктен контрол за недопускане изхвърлянето на вредни вещества в



почвите, водите и атмосферата, определяне на места за преминаване и движение на работниците 
и инструктиране на работниците за спазването им.

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

2. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ 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 срокът 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.

Участникът „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката от 82 
(осемдесет и два) календарни дни, който попада в посочения от Възложителя допустим срок за 
изпълнение, а именно не по-малко от 60 календарни дни и не повече от 90 календарни дни.

С оглед на обстоятелството, че участникът „УНИПУЛ В АРКА.“ ЕООД е единственият участник в 
процедурата и техническото му предложение е допуснато до разглеждане. Комисията прие, че 
най-ниският срок за изпълнение на поръчката, предложен от участник, е предложеният от 
участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД срок от 82 (осемдесет и два) календарни дни.

Комисията изчисли оценката на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД по показателя „Срок за 
изпълнение“ (СИ), както следва:

СИ мин X 10 82 X 10

СИ = = 10 точки

СИуч 82

Комисията оцени техническото предложение на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД по 
показателя „Срок за изпълнение“ (СИ) с 10 (десет) точки.

3. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД по 
показателя „Срок за отстраняване на дефекти“ (СО), съгласно Методиката за определяне на 
комплексната оценка на оферта -  неразделна част от документацията за участие, използвайки 
следната формула:

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

СОуч



^  СОмин е най-ниският срок за отстраняване на дефекти след изпълнение на СРР, предложен от 
участник;

СОуч е срокът за отстраняване на дефекти след изпълнение на СРР, предложен от участника, 
чиято оферта се оценява;

10 е максималната стойност на относителната теж:ест на Показателя „Срок за отстраняване на 
дефекти“ (СО) в точки.

Участникът „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката от 1 
(един) календарен ден, който попада в посочения от Възложителя допустим срок за изпълнение, 
а именно не по-дълъг от 10 календарни дни.

С оглед на обстоятелството, че участникът „УЬШПУ.Л ВАРНА“ ЕООД е единственият участник в 
процедурата и техническото му предложение е допуснато до разглеждане. Комисията прие, че 
най-ниският срок за отстраняване на дефекти след изпълнение на СРР, предложен от участник, е 
предложеният от участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД срок от 1 (един) календарен ден.

Комисията изчисли оценката на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД по показателя „Срок за 
изпълнение“ (СИ), както следва:

СО мин X 10 1 x 1 0

СО = == 10 точки

СОуч 1

Комисията оцени техническото предложение на участника „УНИПУЛ ВАРНА“ ЕООД по 
показателя „Срок за отстраняване на дефекти“ (СО) с 10 (десет) точки.

С оглед на гореизложеното. Комисията допуска ценовото предложения на участника „УНИПУЛ 
ВАРНА“ ЕООД до отваряне и разглеждане.

Комисията взе решение ценовото предложение на участника да бъде отворено на 25.01.2019 г. от 
13:00 часа, за което участникът да бъде уведомен по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията приключи работата си на този етап в 16:30 ч. на 22.01.2019 г. и състави настояш,ия


