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УТВЪРЖДАВАМ, 

ИЗП. ДИРЕКТОР: П 

 /д-р Атанас Георгиев Атанасов/ 
 

Дата: 14.08.2017 г., 

 

П Р О Т О К О Л    
 

От заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти, постъпили по 

обява за сбиране на оферти с предмет  „Реконструкция на част от вътрешната част на 

Хирургически блок на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, посредством изграждане на асансьорна шахта, 

монтаж, пускане в експлоатация и сервизиране на асансьорна уредба”, открита с обява № ОБ-

4/13.07.2017 г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД. 

 

Днес, 01.08.2017 г., в 13:00 часа, в Заседателната зала на ІІ етаж на Терапевтичен блок  на 

„МБАЛ-ШУМЕН” АД, комисията назначена със Заповед № 221/01.08.2017 г. започна своята 

работа, откривайки публичното заседание за отваряне на оферти. Съгласно цитираната заповед, 

комисията е в следният състав: 

Председател:  
Цветелина Попова – юрист, външно лице съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗОП 

Членове : 

1. д-р Недко Тодоров – заместник-изпълнителен директор на „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

2. Петинка Петрова – административен секретар/координатор Административно-

стопански блок в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

3. инж. Любен Гецев – специалист поддръжка сграден фонд с прилежащите терени и 

енергоносители/завеждащ отдел „Стопански” в „МБАЛ-ШУМЕН” АД; 

4. Красимира Димитрова - Кирова  – специалист обществени поръчки, програми и 

проекти в „МБАЛ-ШУМЕН” АД. 

 

На заседанието не присъства никой от участниците подали оферти.  

Откриване на публичното заседание. 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

съдържанието на заповедта за назначаване на комисия. В изпълнение на задълженията да 

разгледа и оцени оферти постъпили по обява с предмет  „Реконструкция на част от вътрешната 

част на Хирургически блок на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, посредством изграждане на асансьорна 

шахта, монтаж, пускане в експлоатация и сервизиране на асансьорна уредба”, председателят на 

комисията прие от служител в отдел „Деловодство” списък на постъпилите оферти.  

Офертите, регистрирани в срока за приемане, а именно до 16:30 часа на 31.08.2017 г. в 

запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена цялост, по реда на тяхното постъпване са както 

следва : 

 

1. „Обединение Шумен 2017” ДЗЗД, вх. № 2317/28.07.2017г., 13:25ч.; 

2. „Агрон Груп“ ЕООД, вх. № 2330/01.08.2017г., 12:20 ч. – постъпила по куриер. 

Изображението не може да бъде показано. Вашият  компютър може да 
няма достатъчно памет  да отвори изображението или изображението 
може би е било повредено. Рестартирайте своя компютър и след това 
отворете отново файла. Ако се появява все още червено x, може би е 
необходимо да изтриете изображението и след това да го вмъкнете 
отново.



След обявяване на участниците всички членове на комисията подписаха декларация по 

чл.103, ал. 2 от ЗОП. 

Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви 

документите, съдържащи се във всяка оферта поотделно. Трима от членовете на комисията 

подписаха техническото и ценовото предложение на всеки участник.  

С извършването на тези действия публичната част от заседанието на комисията приключи. 

Провеждане на закрито заседание на комисията. 

След осъществяване на публичните действия по отваряне и оповестяване на  постъпилите 

предложения, комисията продължи своята работа на закрито заседание. 

По отношение преценката за допустимост на предложенията, по реда на постъпването им: 

1. Оферта от „Обединение Шумен 2017” ДЗЗД, вх. № 2317/28.07.2017г., 13:25ч. 

Представените от участника документи и съдържащата се в тях информация изцяло съответстват 

на обявените критерии за подбор, поради което комисията допуска участника до етап оценка на 

предложението. 

2. Оферта от „Агрон Груп“ ЕООД, вх. № 2330/01.08.2017г., 12:20 ч.. Представените от 

участника документи и съдържащата се в тях информация не съответстват на обявените 

критерии за подбор, поради което комисията  не допуска участника до етап оценка на 

предложението. В предоставените документи комисията констатира следните пропуски и 

пороци: 

-участникът не е представил Удостоверение за вписване от Камарата на строителите за 

строежи от първа група втора категория на името на „Агрон Груп” ЕООД. Представеното копие 

от Удостоверение е издадено на имено на „ЕИС - Строителна компания” ЕООД, което дружество 

е декларирано в качеството на подизпълнител с 1 % дял от общия обем на обявата. Изискванията 

за вписване в Камарата на строителите са критерии за подбор и се отнасят към самият участник. 

Подизпълнителят, когато извършва строителни дейности, също подлежи на вписване и следва да 

представи удостоверение, което обаче не покрива квалификационните изисквания вместо 

участника. Следва да се отбележи, че декларирания дял на подизпълнение е само 1%, но видно от 

Техническото задание строителните работи надхвърлят този процент като обем дейности. 

Следователно участника възнамерява самостоятелно ще извърши останалите строителни работи, 

без обаче да разполага с документ удостоверяващ правото му да извършва строителство първо 

група, втора категория строежи; 

- участникът не е представил Сертификат за въведена система за управление на 

качеството, който да включва производство, доставка и монтаж на асансьори; 

- представената декларация за наета сервиза база не съдържа точен адрес, а само име на 

улица без посочен номер, което да позволява индивидуализиране на базата; 

-в списъка с изпълнение на идентични или сходни обекти е посочен обект на ВМА за 

доказване на опит в доставка и монтаж на асансьорна уредба. Удостоверението към този договор 

обаче не е издадено от възложителя ВМА, а от дружеството „Пирдопинвест“ АД, поради което 

комисията го приема за невалидно. 

 Предвид изложеното, комисията единодушно реши да не допуска офертата на „Агрон 

Груп“ЕООД до оценка на техническо и ценово предложение. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия 

участник. От формална страна, предложението отговаря на изискванията, заложени в 

документацията за участие, поради което същото подлежи на оценка съгласно оповестените 

показатели. 

Техническа оценка. 

Т1 –качество на организация на работния процес и мерки за преодоляване на риска. 

Участникът е представил описание  на видовете строителни работи, тяхната 

последователност и взаимосвързаност, строителните материали, които ще бъдат вложени, ведно 

със сертификати и документи за техния произход и качество. Подробно са развити дейностите по 



мониторинг. Процесите на строителство, доставка и монтаж са визуализирани чрез графици и 

планове на работната ръка. Представен е и технически проект на асансьорната уредба. 

С оглед горното, комисията присъжда 40 т. 

Т2- срок на изпълнение.  

Участникът е предложил срок за изпълнение от 98 календарни дни. Комисията присъжда 

15 т. 

Т3 – срок за реакция. 

Участникът е предложил 0,25 часа срок за реакция при повреди. Комисията присъжда 15т; 

  

Обща оценка по Технически показател е 70 точки, където: 

ТО= Т1+Т2+Т3 

40т.+15т.+15т.= 70 точки 

 

Оценка на ценови показател. 

Предложената от участника цена за изпълнение на дейностите в обявата е 249 736,33 лв. 

без ДДС и 299 683,60 лв. с ДДС, подробно посочена в Приложение № 1 – неразделна част от 

настоящия протокол. 

Комисията присъжда 30 т. 

Комплексна оценка на предложението е 100 точки, където 

КО =ТО+ФО 

70 т.+30 т. = 100 точки. 

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да бъде избран за 

изпълнител за реализиране на дейности по обява за събиране на оферти с предмет: 

„Реконструкция на част от вътрешната част на Хирургически блок на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, 

посредством изграждане на асансьорна шахта, монтаж, пускане в експлоатация и сервизиране на 

асансьорна уредба”,  „Обединение Шумен 2017“ ДЗЗД. 

Да бъде сключен договор за възлагане с „Обединение Шумен 2017“ ДЗЗД. 

Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача и да бъде изпратен на 

лицата, подали оферти за участие. 

Настоящият протокол, съставен на 03.08.2017 г. и цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на процедурата, се представят на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

 

Председател: П 

  /Цветелина Попова/ 

 

 

 

Членове: 

1. П                   2. П 

  /д-р Недко Тодоров/              /Петинка Петрова/ 

 

 

  3. П                     4. П 

  /инж. Любен Гецев/   /Красимира Димитрова-Кирова/ 


