УТВЪРДИЛ: ……………………….
/ПРОФ.Д-Р ЙОВЧО ЙОВЧЕВ, ДМ/

Дата: 06.07.2020г.

ДОКЛАД
По чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-10-507/09.06.2020 г. на
изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД за разглеждане,
оценяване и класиране на подадените оферти в обществена поръчка с предмет
„Извършване на строително-монтажни работи за пребазиране на четири клиники на
УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, град Стара Загора“. Комисията е назначена в
състав:
Председател:
1. инж. Пламен Чувиков - началник отдел СИП
Членове:
2. Цветелина Стоянова Василева – външен експерт
3. адв.Татяна Кекевска – външен експерт
4. Ваня Бонева Богданова – Ръководител Звено Общ.поръчки
5. Кръстинка Динева Христакиева – техник инвеститорски контрол
Резервни членове: адв. Христо Панайотов – външен експерт
Катерина Бисерова Чалъкова – юрисконсулт Звено „Общ.
Поръчки“, за да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в обявената процедура за
възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строително-монтажни
работи за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД град
Стара Загора“ при спазване правилата на Закона за обществените поръчки и Правилника
за прилагане на Закона за обществени поръчки.

I. На 09.06.2020 год. от 11:00 часа комисията проведе своето първо заседание.
Заседанието на комисията по отварянето на офертите протече при условията на
чл. 181 от ЗОП.
Комисията пристъпи към действия по следния ред:
1.Присъстващите бяха запознати със Заповед № 507/09.06.2020 г. на
възложителя, за състава и задълженията на настоящата комисия;
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2. На членовете на комисията беше представен списък с постъпилите
предложения, с който същите се запознаха, след което попълниха и подписаха
декларациите по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
3.
Комисията констатира, че в установения срок – 08.06.2020 г. , до 16:00
часа, в деловодството е постъпила една оферта от участници за изпълнение на
поръчката, а именно:
1. КНД-Консулт ООД – Вх. № ПД – 03 - 144/08.06.2020г.
На публичната част на заседанието комисията не присъстваха представители на
участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда
на тяхното постъпване.
Комисията оповести
съдържанието
на опаковката на
КНД-Консулт ООД.
Комисията констатира, че
опаковката е непрозрачна, запечатана, без механични
увреждания. В нея са налични документи съобразно заложените критерии за подбор.
Трима от членовете на комисията подписаха ценовото и техническото предложение на
участника. Комисията констатира, че няма несъответствие между представените
документи и списъка, представен от участника.
Публичната част от заседанието на Комисията приключи с извършване на
горепосочените действия.
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 в
11:00 часа на 11.06.2020 г.
За заявление за участие на КНД-Консулт ООД
При разглеждане на заявлението за участие, комисията констатира, следното:
КНД-Консулт ООД е представил заявление за участие, в което се съдържат
всички необходими документи и 1 брой ЕЕДОП на електронен носител за участника,
надлежно подписан с електронните подписи на Управителя
Валентин Стоянов
Караилиев и съдружниците в стопанския субект – Мариана Николова и Диана
Караилиева.
По отношение на информацията съдържаща се в ЕЕДОП:
Спрямо участника не са налице основанията за отстраняване от процедура,
посочени от възложителя в обявлението и документацията за участие. При преглед на
поставените критерии за подбор, се констатира, че участникът е представил информация
относно постигнатият от него оборот за 2018 год., 2017 год. и 2016 год. Видно от
обявлението и т.2.1. от документацията за участие
„Участникът
трябва
да
е
реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката,
изчислен
на
база
годишните
обороти,
за последните три приключили
финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си.“ Предвид, че процедурата е отрита през 2020 год., то последните три
приключили финансови години следва да са 2019 год., 2018 год. и 2017 год.
За коригиране на констатираната нередовност, участникът следва да представи
нов електронен ЕЕДОП, подписан с електронните подписи на лицата, които го
представляват и съдържащ информация за минимален оборот в сферата, попадаща
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в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години, а именно:
2019 год., 2018 год. и 2017 год.
С оглед на констатираните пропуски и на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП,
участникът следва да представи в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на
настоящият протокол коректно попълнени ЕЕДОП. Документите да се представят в
запечатана непрозрачна опакова с надпис „Допълнителни документи“ и посочване
наименованието на процедурата, за която се отнасят.
Настоящият протокол е
изпратен на участника и публикуван в профила на
купувача.
II.
На 22.06.2020г., от 11 часа в закритото заседание, комисията разгледа
допълнително постъпилите документи от участника " КНД-Консулт" ООД.
Допълнителните документи, съгласно изискванията посочени в Протокол № 1 от
работата на комисията са постъпили в запечатана непрозрачна опаковка и в
законоустановеният срок от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола
от страна на участника.
В опаковката се съдържа оптичен носител на електронно представен ЕЕДОП,
подписан с електронният подпис на лице представляващо дружеството участник.
Комисията констатира при преглед на така представеният еЕЕДОП, че спрямо участника
не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и същият отговора на
предварително обявените критерии за подбор, поради което допуска участника до етап
оценка на техническото предложение.
Заседанието на комисията продължи с разглеждане и оценка на техническото
предложение на "КНД-Консулт" ООД. Установи се, че в техническата оферта се съдържат
всички изискуеми документи, посочени в документацията за участие. Предложението за
изпълнение съответства на условията описани в Техническата спецификация, поради
което същото е допустимо и подлежи на оценяване съгласно методиката за оценка на
предложенията.
Видно от одобрената и влязла в сила методика за оценка, Техническата оценка се
формира като сбор от точките по следните показатели:
Показател 1 – П 1 „ Срок за изпълнение на поръчката“ и
Показател 3 – П 3 „Организация за изпълнение на поръчката“
Показател „ Срок за изпълнение“ е определя по следната формула:
СИ = (Сmin/ Сn) х 20, където: Сmin–представлява минималният (най-кратък)
предложен срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/; Сn – представлява
срока за изпълнение на поръчката, предложен от съответния участник /в календарни
дни/.
Участникът е предложил срок за изпълнение от 3,33 месеца. Предвид липсата на
съпоставимост с други предложения, участникът получава по този показател 20 точки.
Показател „Организация за изпълнение на поръчката“
Комисията присъжда на участника 20 точки със следните мотиви :
Участникът е описал подробно схемата на организация на работата по конкретните
обекти на поръчката. Подробно е описана приложимата нормативна уредба. Предвидената
организация на работа е в синхрон с изискванията на възложителя, като в техническото
предложение за изпълнение са посочени каналите за комуникация с възложителя и лицето,
осъществяващо координацията на дейностите. Предвидената методология на СМР
включва подход на последователно изпълнение на строителните работи; методи на
планирано изпълнение и методи на паралелното изпълнение, които комисията счита за
подходящи и съобразени с изискванията на възложителя. Начина на изпълнение на
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дейностите касаят характера на изпълняваните СМР и характера на конкретния обект. От
представените графици за изпълнение е видна времевата последователност и обвързаност
на строителните процеси. Отчетени са организационните и технологични зависимости в
строителния процес. В допълнение – описани са организационната дейност и механизация
на строителството. Също така е предвидено и одобрение от страна на възложителя на
влаганите в строежа материали. Представена е организационната структура на участника
и взаимовръзките на всички участници в процеса на изпълнение на дейностите.
При запознаване с представената техническа оферта, комисията установи, че са
налице следните допълнителни обстоятелства:
- За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение
(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на отговорния/те за
изпълнението й експерт/и;
В табличен вид участникът е представил вида на изпълняваните дейности разбити
до отделни процеси; механизацията, необходима за изпълнението им; ресурсната
обезпеченост от гледна точка на лицата и тяхната квалификация, както и вида контрол,
които ще се осъществява. Така представеното описание ще гарантира качественото
изпълнение на поръчката, тъй като внася яснота по отношение на разбирането на
участника по отношение на начина на изпълнение.
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа
от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
В техническата оферта е изградена система за вътрешен контрол, който ще се
осъществява през цялото време на строителството. Мерките обхващат описание на
отговорностите на персонала по време на текущия контрол - задължения на ръководителя
на обекта, на техническия ръководител и на служителите. Предвидени са методи за текущ
контрол по време на изпълнение на отделните видове СМР- начина на изпълнение, контрол
и приемане, както и са описани техническите методи и средства за наблюдение и
измерване като форма на текущ контрол. Така предвидените мерки кореспондират с вида
на извършваните работи и са достатъчно подробни и ясни, за да се счете, че гарантират
качественото изпълнение на обектите.
Комплексната оценка на предложението на участника съгласно методиката за оценка е
равно на сбора от
ТО = П1+П3 където:
П1 – 20 точки.
П2- 20 точки
20 +20 = 40 точки.
Комисията взе решение следващото й заседание по публично отваряне на плика с
„Предложени ценови параметри“ да се проведе на 26.06.2020 год. от 11 часа в град Стара
Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 2, заседателната зала на УМБАЛ "Проф. д-р Ст.
Киркович” АД.
Съобщението за публичното заседание е публикувано в „Профила на купувача“ на
възложителя поне два дни преди датата на отваряне на ценовите предложения и
изпратено до участника.
III.
На 26.06.2020 г., от 11 часа комисията проведе своето поредно заседание.
На публичното заседание на комисията не присъства представител на участника.
Комисията оповести оценката по техническото предложение на участника, след
което пристъпи към отваряне на пликовете с предлагани цени. Пликът, съдържащ
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предлаганите ценови параметри, е непрозрачен и с ненарушена цялост. Бяха обявени
следните ценови оферти:
1. За основен ремонт на Клиника по Гинекология- 164 820,67 лв. без ДДС;
2. За основен ремонт на Клиника по Неврохирургия - 162 864,11 без ДДС;
3. За основен ремонт на Клиника по Хирургия - 181 081,36 лв. без ДДС;
4. За основен ремонт на Клиника по Съдова хирургия- 198 356,46 лв. без ДДС.
Предложената стойност от участника "КНД-Консулт " ООД възлиза на 642 838,72
лв. без ДДС и без непредвидени разходи. Общата стойност на непредвидените разходи е
64 283, 88 лв.
При прилагане на методиката за оценка по показател „Ценово предложение” с
максимален брой точки по показателя – 40 точки по формулата:
П2 = (Цmin/Цi) х 40 = ……(брой точки),
Участникът получава 40 точки.
Определяне на комплексна оценка на участниците.
1. " КНД-Консулт " ООД - 80 точки
Предвид резултатите от извършеното класиране на офертите, комисията предлага на
възложителя да сключи договор с участницика :
1. " КНД-Консулт" ООД

Председател:
1. инж. Пламен Чувиков -

.........................................

2. Цветелина Стоянова Василева – ..............................
3. адв.Татяна Кекевска – ................................................
4. Ваня Бонева Богданова – ............................................
5. Кръстинка Динева Христакиева – ............................

Възложителят е получил доклада от работа на комисията, всички протоколи,
приложенията към тях, офертата на участникае, ведно с цялата документация за
провеждане на поръчката на 06.07.2020г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………….
/ПРОФ. Д-Р ЙОВЧО ЙОВЧЕВ, ДМ/
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