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От Управителя
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на КОЦ-ШУМЕЦ ЕООД
Дата:.Жли.ШЯ£..

П Р О Т О К О Л

Днес, 13.10.2014г, в гр.Шумен, в „ОПЕКОЗ” на „Комплексен 
1кологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, ул.”В.Априлов” №63 се 
зоведе заседание на комисията за провеждане на процедура на публична 
жана по реда на гл.8 „а” от ЗОП — „Строителство в лъчетерапевтично 
: деление, съгласно Спецификация Приложение 1”.

Комисията, назначена със Заповед №126/13.10.2014г, на Управителя 
1 Възложителя започна работа в 11.10 часа в пълен състав: 1. Светлана 
шимирова -  инвеститорски контрол, Председател; 2.Жанета Донева, 
юн;З.Лъчезара Великова -  юрист, член.

В работата на комисията не се явяват представители на средствата за 
асово осведомяване и СНЦ, както и представители на участниците не се 
!яват.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35 от ЗОП.
Административният секретар на Възложителя представи Списък на 

[зертите на Председателя на комисията.
Комисията пристъпи съм отваряне и разглеждане на офертите по 

:да на тяхното постъпване.

1. Председателят на комисията докладва. оферта 
:.№439/10.10.2014г, 11.00 часа от „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90” ЕООД, 
•.Търговище. Офертата се намери в здрав, непрозрачен плик, в който са 
>ставени три непрозрачни запечатани бели пликове с надписи: Плик № 1 
Документи за подбор, Плик № 2-Предложение за изпълнение на 
)ръчката, Плик № 3 -  Предлагана цена. В плик №1 Документи за подбор 
: намериха: Списък на документите, подписан от Управителя Стоян 
гоянов, Адинистративни сведения за участника, Удостоверение за 
:туално състояние от ТР,Регистрация по ЗДДС, декларация по чл.47 ал.9 
' ЗОП, Проект на договор, подписан и подпечатан на всяка страница, 
писък на техническо оборудване, Списък на квалифицирания персонал, 
[исък на основните договори през последните пет години, удостоверения 

вписване в професионален регистър-4 бр., застрахователна полица за 
юфесионална отговорност -валидна; Плик № 2 съдържа: Техническо 
)едложение относно срок за изпълнение -  60 /шестдесет/ календарни дни, 
ранционен срок -  120 /сто и двадесет / месеца, считано от деня на



(ържа: Ценово предложение, ведно с приложения: Предлагана цена-
> 131.45 лева /сто осемдесет и девет хиляди сто тридесет и един лева и 
иридесет и пет стотинки/, съгласно спецификация Приложение 1.

2. Оферта № 2 с вх. № 440/10.10.2014г. от „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” 
ОД, от град Самоков-постъпила в 11 часа. В затворен запечатан 
фозрачен плик се намери една папка, съдържаща: Списък на 
сументите, Административни сведения, Удостоверение за актуално 
:тояние от ТР, декларация по чл.47 ал.9 ЗОП, Удостоверение за вписване 
ЩРС-3 бр., Заверено копие на валидна застраховка за професионална 
оворност-валидна; Декларация за съгласие с проекто-договора; 
кларация за неизползване на подизпълнител, Декларация за закрила на 
тостта и минимална цена на труда, Техническо педложение -  срок за 
[ълнение 90 календарни дни и гаранционен срок 6 /шест/ години, срок 
валидност на офертата 120 /сто и двадесет/ дни, Ценово предложение:
> 738.05 лв. /двеста и петнадесет хиляди седемстотин тридесет и осем 
ia и пет стотинки/, без ДДС.

3. Оферта № 3 с вх.№ 442 /10.10.2014г. от „ПРОЕКТ- СТРОЙ” ЕООД 
град Шумен, постъпила в 11.30 часа на същата дата. Запечатан 
фозрачен плик, съдържащ една папка, включваща: Списък на 
сументите, Административни сведения, Декларация по чл.47 ал.9 от 
П, Техническо предложение относно: Срок за изпълнение -  до 
12.2014г. и започва да тече от датата на подписване на договора; 
•анционен срок -  10 /десет/ години; Ценово предложение: 227 992.62 лв. 
еста двадесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и два лева и 
стдесет и две стотинки/; Проект на договор, подписан и подпечатан на 
[ка страница; Удостоверение за актуално състояние от ТР; 
остоверение за ЕИК; Регистрация по ЗДДС, валидна застраховка 
зфесионапна отговорност; Удостоверения за вписване в ЦПРС -  
шдни; Сертификат за качество- три броя.

4. ОФЕРТА №4 с вх. № 443/10.10.2014г. от „ИВАН 
[ЕКСАНДРОВ-93” ЕООД, гр. Шумен, постъпила в 13.10 часа на 
10.2014г. Непрозрачен запечатан плик, съдържащ една папка, 
почваща: Удостоверение за вписване в ЦПРС- три броя валидни, 
:раховка професионална отговорност в проектирането-валидна; 
сническо предложение: Срок на изпълнение-до 31.12.2014г.; Срок на 
шдност на офертата -  90 /деветдесет/ календани дни, Гаранционен срок 
'пет/ години; срокове за отстраняване на скрити дефекти-10 дни от 
;домяването; Ценово предложение: 210 760.07лв. /двеста и десет хиляди



цемстотин и шестдесет лева и седем стотинки/; Декларация по чл.47 ал.9 
ЗОП, Декларация за спазване изискванията за закрила на заетостта.

Комисията започна проверка на съдържанието на офертата с 
искванията по чл.101в от ЗОП и публичната покана на Възложителя и 
нстатира следното:

Комисията констатира следното: Офертата на „ЕКО СТИЛ СТРОИ” 
ЮД не съдържа Декларация за спазване на закрила на заетостта и Срок 

валидност на офертата. Офертата на „ПРОЕКТ-СТРОЙ” ЕООД не 
държа Декларация за спазване на закрила на заетостта. Офертите на 
МДРОСТРОЙ -БГ 63” И на „ИВАН АЛЕКСАНДРОВ-93” имат срок на 
лидност на офертата, което е задължително условие, съглано чл.101в т.4 
ЗОП.

При това положение, комисията счита, че офертата, която не 
говаря на изискванията на чл.101в от ЗОП, която разпоредба 
гламентира минималното съдържание на офертата, не следва да се 
•пуска до участие, като съответният участник следва да се отстрани.

Ето защо, комисията единодушно

Р Е Ш И :
ОТСТРАНЯВА от участие „ЕКО СТИЛ СТРОЙ 90” ЕООД и не 

►пуска до класиране ценовата оферта на същия участник.

Комисията продължава работата по разглеждане на ценовите оферти 
l  останалите участници.

Участникът „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД ПРЕДЛАГА обща цена 
изпълнение на поръчката 215 738.05 лв./двеста и петнадесет хиляди 

демстотин тридесет и осем лева и пет стотинки/, без ДДС.
Участникът „ПРОЕКТ- СТРОЙ” ЕООД- Шумен предлага обща 

ойност за изпълнение на поръчката - 227 992.62лв. /двеста двадесет и 
дем хиляди деветстотин деветдесет и два лева и шестдесет и две 
отинки/, без ДДС.

Участникът „ИВАН АЛЕКСАНДРОВ-93” ЕООД, Шумен предлага 
щ а цена на изпълнение на поръчката -  210 760.07 лв. /двеста и десет 
шяди седемстотин и шестдесет лева и седем стотинки/, без ДДС.

Критерият на Възложителя за оценка на офертите е НАЙ-НИСКА 
ЕНА, поради което комисията единодушно

Р Е Ш И :



КЛАСИРА НА:
ПЪРВО МЯСТО - ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА „ИВАН 

\ЛЕКСАНДРОВ-93” ЕООД, с предложена цена 210 760.07 лв. /двеста и 
п,есет хиляди седемстотин и шестдесет лева и седем стотинки/, без ДДС.

ВТОРО МЯСТО -  ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА „ХИДРОСТРОЙ- 
БГ 63” ЕООД, с предложена цена 215 738.05 лв./двеста и петнадесет 
хиляди седемстотин тридесет и осем лева и пет стотинки/, без ДДС.

ТРЕТО МЯСТО -  ОФЕРТА НА УЧАСТНИКА „ПРОЕКТ- СТРОЙ” 
ЕООД с предложена цена 227 992.62лв. /двеста двадесет и седем хиляди 
деветстотин деветдесет и два лева и шестдесет и две стотинки/, без ДДС.

КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА на Възложителя да възложи 
изпълнението на поръчката на „ИВАН АЛЕКСАНДРОВ-93” ЕООД, 
класиран на първо място.

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на 
комисията, след което документацията се представи на лицето по чл.8, ал.2 
от ЗОП, Иванка Ралева.

Комисията приключи работа в 13.00 часа.

Председател:
/Светлана Божимирова/

Членове:

/Лъчезара Великова/


