ПРОТОКОЛ №1
от дейността на комисията, назначена със заповед № З – 375 от 23.11.2018г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на
обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен
ремонт (строително-ремонтни дейности) в Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД гр.Монтана”, чрез събиране на оферти с обява, публикувана в
профила на купувача на 01.11.2018г. и в Регистъра за обществени поръчки с № 9082677 и
удължаване на срока за подаване на оферти №9083214.
Днес 23.11.2018г., в 11:00 часа комисия в състав:
Председател: 1.
Заличено обстоятелство
Членове:
2.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
3.
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
съгласно горепосочената заповед се събра за да отвори, разгледа, оцени и класира
подадените оферти относно обществената поръчка с предмет: „Извършване на основен
ремонт (строително-ремонтни дейности) в Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД - гр.Монтана”, съобразно разпоредбите на Закона за обществени
поръчки, ППЗОП и условията обявени в обявата.
Председателят на комисията представи на комисията две оферти, регистрирани в
деловодството на лечебното заведение с приложен списък, а именно:
1. Вх.№ 92/16.11.2018г. – 08:20ч. – „ВиК Строй” ЕООД, гр.Монтана;
2. Вх.№ 95/16.11.2018г. – 15:25ч. – „БКС 2003” ЕООД, с.Спанчевци;
На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП, след известяването на фирмите - подали
оферти, всеки от назначената комисия декларира чрез писмена декларация
обстоятелствата в съответствие с нормативните разпоредби.
На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата, както
и други лица.
Комисията констатира, че офертите са в запечатани непрозрачни плика, върху
които са посочени наименованието на съответния участник, адрес за кореспонденция и
предмета на поръчката.
Председателя на комисията отвори офертите, по реда на тяхното подаване:
Офертата на „ВиК Строй” ЕООД, съдържа:
1. Опис на представените документи.
2. Представяне на участника – (Приложение 1);
3. Заявление за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (Приложение 2);
4. Техническо предложение по образец (Приложение 3) и приложени доказателства за
възможностите на участника относно посочените в раздел I, т.4. Изисквания за
изпълнение на поръчката от Приложението към обявата.
5. Ценово предложение (Приложение 4);
54 123,07 лв без ДДС / 64 947,68лв с ДДС
6. Списък на изпълнените договори (Приложение 5);
7. Декларация по чл.54 ал.1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП- (Приложение 6);
8. Декларация по чл.54 ал.1 т. 3-5 от ЗОП- (Приложение 7);
9. Проект на договор - (Приложение 8);
Офертата на „БКС 2003” ЕООД, съдържа:
1. Представяне на участника – (Приложение 1);
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2. Заявление за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (Приложение 2);
3. Техническо предложение по образец (Приложение 3);
4. Ценово предложение (Приложение 4);
55 100 лв без ДДС / 66 120 лв с ДДС
5. Списък на изпълнените договори (Приложение 5);
6. Декларация по чл.54 ал.1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП- (Приложение 6);
7. Декларация по чл.54 ал.1 т. 3-5 от ЗОП- (Приложение 7);
8. Проект на договор - (Приложение 8);
Комисията констатира, че участника не е представил доказателства за
възможностите си относно посочените в раздел I, т.4. Изисквания за изпълнение на
поръчката от Приложението към обявата и ценовото предложение е с по-висока стойност
от обявения финансов ресурс от Възложителя. Комисията единодушно реши, че няма да
прави оценяване на офертата, тъй като тя не отговаря на обявеното от Възложителя.
Разглеждането на техническото предложение на редовната оферта на участник
„ВиК Строй“ ЕООД комисията обстойно ще разгледа и оцени на следващото си работно
заседание, което ще е на 28.11.2018г.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Заличено обстоятелство
ЧЛЕНОВЕ:

2.

съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП

3.

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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ПРОТОКОЛ №2
от дейността на комисията, назначена със заповед № З – 375 от 23.11.2018г. за
разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти относно възлагането на
обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Извършване на основен
ремонт (строително-ремонтни дейности) в Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД гр.Монтана”, чрез събиране на оферти с обява, публикувана в
профила на купувача на 01.11.2018г. и в Регистъра за обществени поръчки с № 9082677 и
удължаване на срока за подаване на оферти №9083214.
Днес 28.11.2018г., комисия в състав:
Председател: 1.
Заличено обстоятелство
Членове:
2.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
3.
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
продължи работата си по разгледане, оценяване и класиране на подадените оферти
относно обществената поръчка с предмет: „Извършване на основен ремонт (строителноремонтни дейности) в Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
гр.Монтана”.
Комисията обстойно разгледа офертата на „ВиК Строй” ЕООД и констатира, че
участника е представил всички изискуеми документи и доказателства за техническите си
възможности за изпълнение на поръчката. Същия отговаря на минималните изисквания за
икономическо и финансово състояние, а именно – представил е валидна застрахователна
полица, удостоверение за вписване в ЦПР на строителя, притежава съответната категория,
наличие на технически състав, строителна база и строителна техника, въведена система за
управление на качество и сертификат управление по ЗБУТ.
Комисията единодушно реши, че участника отговаря на обявените условия от
Възложителя за изпълнение на поръчката и оцени същата както следва:
К1 – цена - 54 123,07 лв без ДДС / 64 947,68лв с ДДС - 50 точки.
К2 - срок на изпълнение – 90 дни - 10 точки.
К3 - гаранционен срок – 5 години - 5 точки.
К4 - опит и технически възможности за изпълнение на поръчката - 35 точки.
К4-1 - опит – 3 броя изпълнени договори с лечебни заведения - 25 точки К4-2 - брой персонал – 53 - 10 точки .
К компл. = К1 + К2 + K3 + K4 – максимално 100 точки
Понеже има само една оферта, която отговаря на обявените изисквания комисията
няма да извърши класиране.
Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да
е „ВиК Строй” ЕООД, гр.Монтана.
С това комисията приключи разглеждането, оценяването и класирането на
подадените оферти относно възлагането на обществената на стойност по чл.20, ал.3 от
ЗОП с предмет: „Извършване на основен ремонт (строително-ремонтни дейности) в
Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана”.
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящия протокол (ведно с цялата
документация), се предава на възложителя за утвърждаване.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Заличено обстоятелство
ЧЛЕНОВЕ:
2. съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
3. във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
Получил протокола и документацията на: 30.11.2018г.
ОДОБРЯВАМ!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5
от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор
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