ПРОТОКОЛ
№ 2/07.04.2020 г.
На 06.04.2020 г. в 10.00 часа комисия, назначена Заповед № РД-08146/23.03.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен”
АД гр.Сливен в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Кирил Кирилов –Н-к „Стопански отдел” при МБАЛ -АД-Сливен
ЧЛЕНОВЕ: 1. адв. Димитър Митев – правен съветник на МБАЛ-АД-Сливен.
2. Мариана Стойкова – Експерт „Обществени поръчки” при МБАЛ-АД-Сливен;
се събра и продължи своята работа по отваряне и оповестяване на ценовите
предложения в постъпилите оферти в публичното състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд
на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД по 2 /две/ обособени позиции: Обособена
позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за
кислороден генератор”, Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”,
одобрена с Решение № РД-08-80/24.02.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р
Иван Селимински-Сливен” АД , която се провежда по реда и условията на Закона за
обществените поръчки.
При отварянето на ценовите предложения в 10.00 часа на 06.03.2020 г. не присъстваха
участници, техни упълномощения представители, както и представители на средствата за
масова информация.
Тъй като критерия за оценка на офертите е най-ниска предложена цена Комисията
пристъпи към отваряне на Пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри" на подалите
оферти и допуснати до по-нататъшно участие в процедурата участници.
Членовете на комисията – инж. Кирил Кирилов – Председател, адв. Димитър Митев –
член и Мариана Стойкова – член подписаха ценовото предложение на участниците в
процедурата.
Комисията констатира следното:
І. вх.№ ОДП-05-1/17.03.2020 г. 14.30 ч. - "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол
Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и
разширение на ел.захранване за кислороден генератор”.
Участникът предлага:
Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на
оществената поръчка: 8 595,65 лв. (осем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и шестдесет
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и пет стотинки) без ДДС и 10 314,78 лв. (десет хиляди триста и четиринадесет лева и
седемдесет и осем стотинки) с влючен ДДС.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
техническата спецификация и приложеното техническо предложение.
Декларира че:
Предложените от него цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи,
дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената
поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис,
застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
До подготвянето на официален договор, ценовото му предложение заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.
При условие, че бъде избрани за Изпълнител на обществената поръчка, са съгласни да
представят гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три
процента) от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за
изпълнение на договора, плюс 1 (един) месец.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет)
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.
Комисията единодушно констатира, че участникът "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол е
изпълнил изискванията на Възложителя, а именно:
1.Извън плика с надпис „Предлагана цена” не е посочена никаква информация
относно цената.
Предвид горното Комисията единодушно
РЕШИ:
ДОПУСКА ценовото предложение на участника "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол
до класиране по Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и разширение
на ел.захранване за кислороден генератор”.
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория” .
Участникът предлага:
Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на
оществената поръчка: 20 000,00 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС и 24 000,00 лв. (двадесет
и четири хиляди лева) с влючен ДДС.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
техническата спецификация и приложеното техническо предложение.
Декларира че:
Предложените от него цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи,
дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената
поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис,
застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
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До подготвянето на официален договор, ценовото му предложение заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.
При условие, че бъде избрани за Изпълнител на обществената поръчка, са съгласни да
представят гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три
процента) от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за
изпълнение на договора, плюс 1 (един) месец.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет)
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.
Комисията единодушно констатира, че участникът "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол е
изпълнил изискванията на Възложителя, а именно:
1.Извън плика с надпис „Предлагана цена” не е посочена никаква информация
относно цената.
Предвид горното Комисията единодушно
РЕШИ:
ДОПУСКА ценовото предложение на участника "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол
до класиране по Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”.
ІІ. вх.№ ОДП-05-2/19.03.2020 г. 09.25 ч. - "АРК - Билдинг“ ООД гр.Ямбол
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”.
Участникът предлага:
Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на
оществената поръчка: 22 195,72 лв. (двадесет и две хиляди сто деветдесет и пет лева и
седемдесет и две стотинки) без ДДС и 26 634,86 лв. (двадесет и шест хиляди шестстотин
тридесет и четири лева и осемдесет и шест стотинка) с влючен ДДС.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
техническата спецификация и приложеното техническо предложение.
Декларира че:
Предложените от него цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи,
дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената
поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис,
застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
До подготвянето на официален договор, ценовото му предложение заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.
При условие, че бъде избрани за Изпълнител на обществената поръчка, са съгласни да
представят гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три
процента) от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за
изпълнение на договора, плюс 1 (един) месец.
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Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет)
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.
Комисията единодушно констатира, че участникът "АРК - Билдинг“ ООД гр.Ямбол е
изпълнил изискванията на Възложителя, а именно:
1.Извън плика с надпис „Предлагана цена” не е посочена никаква информация
относно цената.
Предвид горното Комисията единодушно
РЕШИ:
ДОПУСКА ценовото предложение на участника "АРК - Билдинг“ ООД
гр.Ямбол до класиране по Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична
лаборатория”.
ІІІ. вх.№ ОПД-05-3/19.03.2020 г. 09.35 ч. – „Инфрастрой-инженеринг” ООД гр.
Ямбол
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория” .
Участникът предлага:
Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на
оществената поръчка: 19 676,09 лв. (деветнадесет хиляди шестстотин семдесет и шест лева и
девет стотинки) без ДДС и 23 611,31 лв. (двадесет и три хиляди шестстотин и единадесет
лева и тридесет и една стотинка) с влючен ДДС.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
техническата спецификация и приложеното техническо предложение.
Декларира че:
Предложените от него цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи,
дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената
поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис,
застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
До подготвянето на официален договор, ценовото му предложение заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.
При условие, че бъде избрани за Изпълнител на обществената поръчка, са съгласни да
представят гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три
процента) от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за
изпълнение на договора, плюс 1 (един) месец.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет)
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.
Комисията единодушно констатира, че участникът „Инфрастрой-инженеринг” ООД
гр. Ямбол е изпълнил изискванията на Възложителя, а именно:
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1.Извън плика с надпис „Предлагана цена” не е посочена никаква информация
относно цената.
Предвид горното Комисията единодушно
РЕШИ:
ДОПУСКА ценовото предложение на участника „Инфрастрой-инженеринг”
ООД гр. Ямбол до класиране по Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична
лаборатория”.
ІV. вх.№ ОПД-05-4/20.03.2020 г. 09.30 ч. – ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев” гр. Самоков
Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за кислород и
разширение на ел.захранване за кислороден генератор”.
Участникът предлага:
Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на
оществената поръчка: 8 644,94 лв. (осем хиляди шестстотин четирдесет и четири лева и
деветдесет и четири стотинки) без ДДС и 10 373,93 лв. (десет хиляди триста триста
седемдесет и три лева и деветдесет и три стотинки) с влючен ДДС.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
техническата спецификация и приложеното техническо предложение.
Декларира че:
Предложените от него цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи,
дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената
поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис,
застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
До подготвянето на официален договор, ценовото му предложение заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.
При условие, че бъде избрани за Изпълнител на обществената поръчка, са съгласни да
представят гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три
процента) от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за
изпълнение на договора, плюс 1 (един) месец.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет)
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.
Комисията единодушно констатира, че участникът ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев”
гр. Самоков е изпълнил изискванията на Възложителя, а именно:
1.Извън плика с надпис „Предлагана цена” не е посочена никаква информация
относно цената.
Предвид горното Комисията единодушно
РЕШИ:
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ДОПУСКА ценовото предложение на участника ЕТ „Мони – 8 Методи
Георгиев” гр. Самоков до класиране по Обособена позиция 1 „Изграждане на помещение за
кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор”.
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”.
Участникът предлага:
Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на
оществената поръчка: 21 065,57 лв. (двадесет и една хиляди и шестдесет и пет лева и
петдесет и седем стотинки) без ДДС и 25 278,68 лв. (двадесет и пет хиляди двеста
седемдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки) с влючен ДДС.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
техническата спецификация и приложеното техническо предложение.
Декларира че:
Предложените от него цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи,
дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената
поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис,
застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
До подготвянето на официален договор, ценовото му предложение заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.
При условие, че бъде избрани за Изпълнител на обществената поръчка, са съгласни да
представят гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три
процента) от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за
изпълнение на договора, плюс 1 (един) месец.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет)
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.
Комисията единодушно констатира, че участникът ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев”
гр. Самоков е изпълнил изискванията на Възложителя, а именно:
1.Извън плика с надпис „Предлагана цена” не е посочена никаква информация
относно цената.
Предвид горното Комисията единодушно
РЕШИ:
ДОПУСКА ценовото предложение на
Георгиев” гр. Самоков до класиране по
Микробиологична лаборатория”.

участника
Обособена

ЕТ „Мони – 8 Методи
позиция 2 „Ремонт в

V. вх. №ОПД-05-5/20.03.2020 г. 09.35 ч. - „Мик Билд Русе” ООД гр. Русе
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаб оратория”
Участникът предлага:
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Общата цена за изпълнение на доставката с всички дейности от предмета на
оществената поръчка: 24 683,49 лв. (двадесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и три
лева и четирдесет и девет стотинки) без ДДС и 29 620,19 лв. (двадесет и девет хиляди
шестстотин и двадесет лева и деветнадесет стотинки) с влючен ДДС.
Гарантира, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
техническата спецификация и приложеното техническо предложение.
Декларира че:
Предложените от него цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи,
дейности, услуги, и др., нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената
поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис,
застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
До подготвянето на официален договор, ценовото му предложение заедно с писменото
приемане от страна на Възложителя и известие за сключване на договор ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.
При условие, че бъде избрани за Изпълнител на обществената поръчка, са съгласни да
представят гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % (три
процента) от приетата договорна стойност без ДДС, със срок на валидност минимум срока за
изпълнение на договора, плюс 1 (един) месец.
Настоящото ценово предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет)
календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно
обявлението/решението за промяна за обществената поръчка.
Комисията единодушно констатира, че участникът „Мик Билд Русе” ООД гр. Русе е
изпълнил изискванията на Възложителя, а именно:
1.Извън плика с надпис „Предлагана цена” не е посочена никаква информация
относно цената.
Предвид горното Комисията единодушно
РЕШИ:
ДОПУСКА ценовото предложение на участника „Мик Билд Русе” ООД гр. Русе
до класиране по Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”.
Вземайки предвид обстоятелството, че избрания от Възложителя критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена” и на основание чл. 58,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията
единодушно класира участника по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия, а именно:
ОБЩО КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
Обособена позиция №1„Изграждане на помещение за кислород и
разширение на ел.захранване за кислороден генератор”
І място "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол – 8 595,65 лв. – 100.00 точки
ІІ място ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев” гр. Самоков – 8 644,94 лв. – 99.43 точки
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”.
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І място „Инфрастрой-инженеринг” ООД гр. Ямбол – 19 676,09 лв. – 100.00 точки
ІІ. място "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол –
20 000,00 лв. – 98.38 точки
ІІІ. място ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев” гр. Самоков - 21 065,57 лв. – 93.40 точки
ІV. място "АРК - Билдинг“ ООД гр.Ямбол 22 195,72 лв. – 88.65 точки
V. място „Мик Билд Русе” ООД гр. Русе 24 683,49 лв. – 79.71 точки
Предвид горепосоченото КОМИСИЯТА
П Р Е Д Л А Г А
на Възложителя да сключи договори за изпълнение на обществена пор ъчка с
предмет: „Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд
на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД по 2 /две/ обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Изграждане на пом ещение за кислород и разширение на
ел.захранване за кислороден генератор”, Обособена позиция 2 „Ремонт в
Микробиологична лаборатория” с класираните на първо място участници по
обособените позиции, както следва:
По Обособена позиция №1„Изграждане на помещение за кислород и
разширение на ел.захранване за кислороден генератор”
І място "Полисстрой“ ЕООД гр.Ямбол.
Обособена позиция 2 „Ремонт в Микробиологична лаборатория”.
І място „Инфрастрой-инженеринг” ООД гр. Ямбол
С това свое действие комисията завърши настоящото си заседание, като изготви
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, във вр. с чл.60 „а” от ППЗОП за своята работа.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/инж. Кирил Кирилов/
ЧЛЕНОВЕ:1. на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/адв. Димитър Митев /
2. на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП
/Мариана Стойкова/
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