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УТВЪРЖДАВАМ: ……………/П/………………
Д – р Цв.ДУДЕВСКА, д.м.

Управител на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД
П Р О Т О К О Л №1
по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки
на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за събиране
на оферти с обява, по реда на чл.187 във вр. чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: “Доставка
и монтаж на целогодишни слънчеви системи за топла вода и реконструкция на
болнични стаи в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“
Днес 03.09.2018 г. в изпълнение на Заповед № 97 от 03.09.2018 г. на Управителя
на „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, в 10:00 ч., в Конферентната зала на „СБАЛББ-Троян“
ЕООД, град Троян, ул.„Васил Левски” № 253, се събра
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
адв. Павлин ПЕТКОВ – правоспособен юрист
ЧЛЕНОВЕ:
1. Д-р Красимир КОВАШКИ - Н-к ПО
2. Дилянка ЧЕРВЕНКОВА -Главна мед. сестра
3. Бонка ПЕТРОВА- Н-к отдел АФСБ
4. инж. Цвятко ЦВЯТКОВ - Организатор болничен транспорт
Резервни членове 1. Д-р Любомир БОЖКОВ – Н-к ФО
2. Розита СПАСОВСКА – счетоводител СБАЛББ
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от
участниците в процедура за събиране на оферти с обява, по реда на чл.187 във вр.
чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: “Доставка и монтаж на целогодишни слънчеви
системи за топла вода и реконструкция на болнични стаи в „СБАЛББ-Троян“
ЕООД“.
Заседанието беше открито и присъстващите се запознаха със състава и
правилата за работа на комисията.
Възложителят представи на Комисията входящият регистър на подадените
оферти и Списък с участниците подали оферти, както и беше представени три броя
запечатани опаковки, постъпили оферти за участие. При приемане на офертите,
същите са регистрирани във входящ регистър при деловодството на болницата, като
върху плика е отбелязан входящият номер, датата и часа на получаването.
Събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка и монтаж на целогодишни слънчеви системи за топла вода и реконструкция
на болнични стаи в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“

Бяха оповестени участниците, съгласно Входящия регистър на подадените
оферти, а именно:
Участник № 1 – „АС-Гарант” ЕООД, гр.Троян, с оферта Вх. № 220/27.08.2018
г., в 14:33 часа;
Участник № 2 – „Перфект строй” ЕООД, гр.Троян, с оферта Вх. №
221/27.08.2018 г., в 15:40 часа;
Участник № 3 – „Строител-Троян” ЕООД, гр.Троян, с оферта Вх. №
222/27.08.2018 г., в 15:55 часа;
При отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване
ценовите предложения не присъстваха представители на участниците подали
оферти или други лица.
Комисията констатира, че всички оферти са представени в указания от
Възложителя първоначален срок за получаване на офертите, публикуван в Профила
на купувача, а именно 27.08.2018 г. 16:00 ч. В изпълнение на разпоредбата на чл.188,
ал.2 от ЗОП, Възложителят е удължил срока за получаване на оферти с още три дни,
като е определил нов краен срок за получаване на оферти, а именно 16:00 часа на
31.08.2018 г. /Петък/. В определеният нов краен срок, не са постъпили други оферти.
Подадените оферти са представени на хартиен носител в запечатана, непрозрачна
опаковка и с ненарушена цялост. Върху плика участниците са посочили
необходимата информация, изискуема от Възложителя и съгласно чл.47, ал.2 от
ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, по реда на
постъпването им, обявяване на съдържанието и на ценовите предложение на
участниците.
Участник № 1 – „АС-Гарант” ЕООД, гр.Троян
Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на
изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията
констатира, че участника е представил оферта за Обособена позиция 2 –
„Реконструкция на 8 (осем) болнични стаи с обособяване на самостоятелни
санитарни възли“,, като е представил и всички изискуеми документи, посочени от
Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални
изисквания заложени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на
техническото и ценовото му предложение.
Комисията отвори и оповести техническото предложение на участника, като
същия е предложил срок за извършване на СМР и СРР – 50 (петдесет) календарни
дни, както и срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни.
Към техническото предложение, участникът е приложил и Методология на
работа при изпълнение на СМР, която подлежи на оценка от Комисията. Участникът
е представил описание на съществуващото положение на обекта, като е разписал и
изисквания към изпълнението на предмет на обществената поръчка. Описани са
основните видове дейности, които участникът е предвидил да извърши:
- Демонтажни работи;
- Ново строителство;
- Електро инсталация;
- ВиК инсталация;
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- Ново строителство;
- Електро инсталация;
- ВиК инсталация;
- Вентилация
Представена е технологичната последователност на предвидените дейности
при изпълнение предмета на поръчката, като участникът условно е обособил
следните етапи:
- Етап 1 – подготовка на помещенията;
- Етап 2 – изпълнение на архитектурно-строителни работи;
- Етап 3 – почистване на помещения и подготовка за предаване на обекта.
Участникът е посочил отговорните лица за изпълнението на всяка от
разписаните дейности в етапите на изпълнение. Описани са методи за организация
на строителството, методи за организация и контрол на качеството при изпълнение
на СМР – контрол при изпълнение на демонтажни работи, контрол при изпълнение
на ново строителство, контрол при изпълнение на електро инсталация, контрол при
изпълнение на ВиК инсталация, контрол при изпълнение на Вентилация, контрол
по качеството при строителните материали, контрол и приемане на извършените
СМР.
Описани са задачите и отговорностите на всеки един от експертите:
Ръководител на обекта, Технически ръководител на обекта, Координатор по
здравословни и безопасни условия на труд и Специалист „Контрол на качеството“.
Представени са и подробно описание на мерките за намаляване на
затрудненията на лежащо болните и персонала на болницата.
За всяка от представените мерки са описани цел, очакван ефект и е посочен
отговорник за нейното изпълнение. Описан е начинът, по който участникът ще
осъществява мониторинг по изпълнение на представените мерки.
Участникът е представил начина на взаимодействие със заинтересованите
страни при изпълнение на предмета на поръчката. Представен е модел на
взаимоотношения между Възложителя и екипа на Изпълнителя. Описан е начинът
на комуникация между Изпълнител, Възложител, лежащо болни и персонал на
болницата.
След преглед на представеното „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“ комисията установи съответствие с поставените изисквания от
възложителя, като поставя оценка на участник „АС-Гарант” ЕООД, гр.Троян, по
критерия П2 – 20 (двадесет) точки.
Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника за
Обособена позиция 2, като изчете предложената крайна цена за изпълнение на
поръчката, която е на стойност 48 532,40 лева без ДДС или 58 238,88 (петдесет и осем
хиляди двеста тридесет и осем и 88 ст.) лева с ДДС.
Участник № 2 – „Перфект строй” ЕООД, гр.Троян
Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на
изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията
констатира, че участника е представил оферта за Обособена позиция 1 – „Доставка и
монтаж на 3 (три) броя целогодишни слънчеви системи“, като е представил и всички
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изискуеми документи, посочени от Възложителя в обявата и в документацията за
участие, покрива всички минимални изисквания заложени от Възложителя и
допуска участника до разглеждане на техническото и ценовото му предложение.
Комисията отвори и оповести техническото предложение на участника, като
същия е предложил срок за извършване на доставката и монтажа – 60 (шестдесет)
календарни дни, както и срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни
дни. Участникът е предложил гаранционен срок на монтираните слънчеви системи
– 5 (пет) години, считано от датата на въвеждането им в експлоатация.
Към техническото предложение, участникът е приложил и Методология на
работа при изпълнение на СМР, която подлежи на оценка от Комисията. Участникът
е представил описание на съществуващото положение на обекта, като е разписал и
изисквания към изпълнението на предмет на обществената поръчка. Описани са
основните видове дейности, които участникът е предвидил да извърши:
- Позициониране на бойлер на определеното за целта място;
- Подвързване на бойлер към ВиК мрежата;
- Монтаж на медни тръби от бойлер до покрива на сградата;
- Подвързване на помпа, разширителен съд, клапан, манометър;
- Монтаж на слънчеви панели върху предварително изработени и доставени
за целта метални стойки;
- Свързване бойлер и помпа с електрическата мрежа;
- Проба на системата;
- Въвеждане на системата в експлоатация.
Участникът е посочил отговорните лица за изпълнението на всяка от
разписаните дейности в етапите на изпълнение. Посочил е подробно технологията
на основните дейности, които ще се изпълняват на обекта. Описани са методи за
организация на строителството, методи за организация и контрол на качеството при
изпълнение на СМР, методи и организация на текущия контрол на качеството при
изпълнение на поръчката, контрол по качеството при строителните материали,
контрол и приемане на извършените СМР.
Описани са задачите и отговорностите на всеки един от експертите:
Ръководител на обекта, Технически ръководител на обекта, Координатор по
здравословни и безопасни условия на труд и Специалист „Контрол на качеството“.
Представени са и подробно описание на мерките за намаляване на
затрудненията на лежащо болните и персонала на болницата.
За всяка от представените мерки са описани цел, очакван ефект и е посочен
отговорник за нейното изпълнение. Описан е начинът, по който участникът ще
осъществява мониторинг по изпълнение на представените мерки.
Участникът е представил начина на взаимодействие със заинтересованите
страни при изпълнение на предмета на поръчката. Представен е модел на
взаимоотношения между Възложителя и екипа на Изпълнителя. Описан е начинът
на комуникация между Изпълнител, Възложител, лежащо болни и персонал на
болницата.
След преглед на представеното „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“ комисията установи съответствие с поставените изисквания от
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възложителя, като поставя оценка на участник „Перфект строй” ЕООД, гр.Троян, по
критерия П2 – 20 (двадесет) точки.
Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника за
Обособена позиция 1, като изчете предложената крайна цена за изпълнение на
поръчката, която е на стойност 20 688,00 лева без ДДС или 24 825,60 (двадесет и
четири хиляди осемстотин двадесет и пет и 60 ст.) лева с ДДС.
Участник № 3 – „Строител-Троян” ЕООД, гр.Троян
Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието на
изискуемите документи съдържащи се в офертата на Участника. Комисията
констатира, че участника е представил оферта за Обособена позиция 2 –
„Реконструкция на 8 (осем) болнични стаи с обособяване на самостоятелни
санитарни възли“, като е представил и всички изискуеми документи, посочени от
Възложителя в обявата и в документацията за участие, покрива всички минимални
изисквания заложени от Възложителя и допуска участника до разглеждане на
техническото и ценовото му предложение.
Комисията отвори и оповести техническото предложение на участника, като
същия е предложил срок за извършване на СМР и СРР – 90 (деветдесет) календарни
дни, както и срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет) календарни дни.
Към техническото предложение, участникът е приложил и Методология на
работа при изпълнение на СМР, която подлежи на оценка от Комисията. Участникът
е представил описание на съществуващото положение на обекта, като е разписал и
изисквания към изпълнението на предмет на обществената поръчка. Описани са
основните видове дейности, които участникът е предвидил да извърши:
- Оборудване и организиране на площадката;
- Демонтажни работи;
- Ново строителство;
- Част „Електро“;
- ВиК инсталация;
- Вентилация;
- Външна канализация
Представено е подробно описание на видовете СМР и предлаганата
технология. Представено е подробно описание на организацията и подход на
изпълнение на поръчката, ведно с организационен план, в който са посочени
отговорните лица за изпълнението на всяка от разписаните дейности в етапите на
изпълнение, срок на изпълнение. Описани са методи за организация на
строителството, методи за организация и контрол на качеството при изпълнение на
СМР – контрол при изпълнение на демонтажни работи, контрол при изпълнение на
ново строителство, контрол при изпълнение на електро инсталация, контрол при
изпълнение на ВиК инсталация, контрол при изпълнение на Вентилация, контрол
по качеството при строителните материали, контрол и приемане на извършените
СМР.
Показана е структура, във вид на графично оформление, на правата,
отговорностите и правомощията на всеки един от експертите: Управител,
Ръководител на обекта, Отговорник по контрола на качество, ръководител
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механизация, отговорник ЗБУТ, Технически ръководител строителна група,
Снабдяване.
Представени са и подробно описание на мерките за намаляване на
затрудненията на лежащо болните и персонала на болницата.
За всяка от представените мерки са описани цел, очакван ефект и е посочен
отговорник за нейното изпълнение. Описан е начинът, по който участникът ще
осъществява мониторинг по изпълнение на представените мерки.
Участникът е представил начина на взаимодействие със заинтересованите
страни при изпълнение на предмета на поръчката. Представен е модел на
взаимоотношения между Възложителя и екипа на Изпълнителя. Описан е начинът
на комуникация между Изпълнител, Възложител, лежащо болни и персонал на
болницата.
След преглед на представеното „Техническо предложение за изпълнение на
поръчката“ комисията установи съответствие с поставените изисквания от
възложителя, като поставя оценка на участник „Строител-Троян” ЕООД, гр.Троян,
по критерия П2 – 20 (двадесет) точки.
Комисията отвори и оповести ценовото предложение на участника за
Обособена позиция 2, като изчете предложената крайна цена за изпълнение на
поръчката, която е на стойност 49 674,48 лева без ДДС или 59 609,38 (петдесет и
девет хиляди шестстотин и девет и 38 ст.) лева с ДДС.
Комисията, след като разгледа подробно техническите и ценови предложения
на участниците, прави следната оценка на всяко едно предложение, по посочената
методика:
КО = П1х 30 % + П2х 20 % + П3х 50 %
Участник № 1 – „АС-Гарант” ЕООД, гр.Троян:
по критерия П1:
- П1 = (50 / 50) х 30 = 30 (тридесет) точки
по критерия П2:
- П2 - 20 (двадесет) точки
по критерия П3:
- П3 = (48 532,40 / 48 532,40) х 50 = 50 (петдесет) точки
КО = 30 + 20 + 50 = 100 (сто) точки

Участник № 2 – „Перфект строй” ЕООД, гр.Троян:
по критерия П1:
- П1 = (60 / 60) х 30 = 30 (тридесет) точки
по критерия П2:
- П2 - 20 (двадесет) точки
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по критерия П3:
- П3 = (20 688,00 / 20 688,00) х 50 = 50 (петдесет) точки
КО = 30 + 20 + 50 = 100 (сто) точки

Участник № 3 – „Строител-Троян” ЕООД, гр.Троян:
по критерия П1:
- П1 = (50 / 90) х 30 = 16,66 (шестнадесет цяло и шестдесет и шест) точки
по критерия П2:
- П2 - 20 (двадесет) точки
по критерия П3:
- П3 = (48 532,40 / 49 674,48) х 50 = 48,85 (четиридесет и осем цяло и
осемдесет и пет) точки
КО = 16,66 + 20 + 48,85 = 85,51 (осемдесет и пет цяло и петдесет и една) точки
Комисията след като разгледа и оцени офертите на всички участници, за
всяка обособена позиция по отделно, както по техническа част така и по ценова част,
прави следното класиране по избрания критерии – икономически най-изгодна
оферта:
За Обособена позиция 1

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „ПЕРФЕКТ СТРОЙ” ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЕИК
110570423, представлявана от Петър Николаев Стоименов, с комплексна оценка от
100 (сто) точки.
За Обособена позиция 2

НА ПЪРВО МЯСТО класира участника „АС-ГАРАНТ” ЕООД, ГР.ТРОЯН, ЕИК
820163347, представлявана от Гълъбина Ватева Стоянова, с комплексна оценка от 100
(сто) точки.
НА ВТОРО МЯСТО класира участника „СТРОИТЕЛ-ТРОЯН” ЕООД, ГР.ТРОЯН, ЕИК
110562608, представлявана от Лилия Цанкова Симеонова, с комплексна оценка от
85,51 (осемдесет и пет цяло и петдесет и една) точки.
Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка
с предмет: “Доставка и монтаж на целогодишни слънчеви системи за топла вода и

реконструкция на болнични стаи в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“, по обособена позиция
1, да бъде определен участника получил най-много точки от комплексната оценка, а
именно „ПЕРФЕКТ СТРОЙ” ЕООД, ГРАД ТРОЯН, ЕИК 110570423, представлявана от
Петър Николаев Стоименов.
Комисията предлага на Възложителя, за изпълнител на обществената поръчка
с предмет: “Доставка и монтаж на целогодишни слънчеви системи за топла вода и

реконструкция на болнични стаи в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“, по обособена позиция
2, да бъде определен участника получил най-много точки от комплексната оценка, а
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именно „АС-ГАРАНТ” ЕООД, ГР.ТРОЯН, ЕИК 820163347, представлявана от Гълъбина
Ватева Стоянова.
Протокола, подписани от всички членове на Комисията, да бъде предаден на
Възложителя с цялата документация по разглеждането, оценката и класирането на
офертите за Утвърждаване.
Работата на Комисията приключи на 05.09.2018г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

АДВ. ПАВЛИН ПЕТКОВ

/...............П................./

1. Д-Р КРАСИМИР КОВАШКИ /................П..................../

2. ДИЛЯНКА ЧЕРВЕНКОВА /...................П..................../

3. БОНКА ПЕТРОВА

4.

/.................П...................../

ИНЖ. ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ /...................П.................../

Забележка: подписите са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка и монтаж на целогодишни слънчеви системи за топла вода и реконструкция
на болнични стаи в „СБАЛББ-Троян“ ЕООД“

