РЕШЕНИЕ
№ РД-10-611/07.07.2020г.
на изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора за
определяне на изпълнител процедура по ЗОП – публично състезание 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“, с
публикувано обявление в РОП с № 977587.
На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и във връзка с резултатите,
отразени в протоколите и доклада на комисията, назначена със Заповед № РД-10507/09.06.2020 год. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в публично състезание 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“ в качеството ми на публичен Възложител по ЗОП, взех следното

РЕШЕНИЕ:
І. Утвърждавам доклада и протоколите, ведно с приложенията към тях от работата на
комисията, назначена с моя Заповед № РД-10-507/09.06.2020г., изготвени във връзка с
работата й по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за избор на
изпълнител в процедура по ЗОП – публично състезание, с предмет: „Извършване на строителномонтажни работи за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“
АД град Стара Загора“.

II. Обявявам следното класиране в процедура по ЗОП – публично състезание с предмет:
„Извършване на строително-монтажни работи за пребазиране на четири клиники на УМБАЛ
„Проф. д-р Ст. Киркович“ АД град Стара Загора“:
 на първо място участникът „КНД – Консулт “ ООД.
Класирането е извършено след прилагане на одобрената и влязла в сила методика за
оценка:
1. 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“

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА ЧЕТИРИ КЛИНИКИ НА
УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ АД ГРАД СТАРА ЗАГОРА“.

1
Решение

Комисията присъжда на участника 20 точки
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.

2. Участникът е предложил 642 838,72 лв. без ДДС без непредвидени разходи.
Общата стойност на непредвидените разходи е 64 283, 88 лв. Предложената цена не
надвишава пределната цена, посочена от Възложителя в утвърдената документация.
При прилагането на методиката 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.
Комплексната оценка на участника КНД – Консулт “ ООД е 80 точки.

III. Определям за изпълнител 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“ участникът „КНД – Консулт “ ООД.
ІV. Възлагам на Ръководител звено „Обществени поръчки” да предприеме действия по
сключване на договори, съобразно чл. 112 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка с
участниците, определени за изпълнители.
Органът, който отговаря за процедурите по обжалване е Комисия за защита на
конкуренцията, с адрес България, София – 1000, бул. „Витоша” № 18
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: www.cpc.bg
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се
изпрати до участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача, ведно с
протоколите и окончателния доклад, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му.
Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на
конкуренцията в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП– в десетдневен срок от връчване
на решението за определяне на изпълнител и за прекратяване на процедурата.

Възложител: …………….…........…………….........
Проф. д-р Йовчо Йовчев,дм
Изпълнителен директор на
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД
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