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ЕАД 

П Р О Т О К О Л 

ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „РЕМОНТ НА 

КОРИДОРИ И КОТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ „НАРЕЧЕНСКИ БАНИ" 

На 16.10.2014 г., в 10:00 ч., в сградата на „СБР - НК" ЕАД: гр. София, бул. „Васил Левски" 
№ 54, ет. 3, започна работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите 
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „РЕМОНТ НА КОРИДОРИ И КОТЕЛНО 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЪВ ФИЛИАЛ „НАРЕЧЕНСКИ БАНИ". 

Комисията е назначена със Заповед № РД-09-105/15.10.2014 г. на изпълнителния директор на 
„ С Б Р - Н К " ЕАД в състав: 
Председател: инж. Ангел Атанасов Алексиев - организатор стопански дейности в СБР -
НК" ЕАД. 
Членове: 1. д-р Атанас Любомиров Бучков - директор на „СБР - НК" ЕАД - Филиал 
„Нареченски бани"; 

2. Валентин Петров Кръстев - правоспособен юрист, външен член. 

В обявения в публичната покана срок - до 15:00 ч. на 15.10.2014 г. са постъпили оферти от 
следните участници: 
1. „СТЕН БАЙ" ООД, гр. Варна; 
2. „АЛВИМА" ЕООД, гр. Аксаково; 
3. „СЕДСТРОЙ" ЕООД, гр. Самоков; 
4. ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ", гр. Самоков; 
5. „БИОТЕРМ" ООД, гр. Хасково; 
6. „ТЕРМИКС ЕС" ООД, гр. Пазарджик; 
7. „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД, гр. Шумен; 
8. „СТРАТИЕВИ 2003" ООД, гр. София; 
9. „БОМИТ" ЕООД, гр. София; 
10. „САБЕЛ" ООД, гр. Перник. 

Председателят на комисията откри публичното заседание в 10:00 ч. След запознаване с 
Регистъра на постъпилите оферти, председателят и членовете на комисията попълниха 
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

При отваряне на офертите присъстваха следните представители на участниците: 
1. Анна Христова Грозева - упълномощен представител на „СТРАТИЕВИ 2003" ООД; 
2. Борислав Сашов Борисов - управител на „БОМИТ" ЕООД; 
3. Димитър Стефанов Гочев - управител на „ТЕРМИКС ЕС" ООД. 



Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като провери за съответствие с 
изискванията на чл. 101 в, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и на възложителя. Всички оферти са 
представени в запечатани непрозрачни пликове и съдържат: 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (по образец), подписан 
от участника; 
2. Представяне на участника, което включва: 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция; 
б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец); 
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец); 
4. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по образец); 
5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец); 
6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), включващо срок за 
изпълнение и срок на валидност на офертата; 
7. Предлагана цена (по образец). 

След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения и сроковете за 
изпълнение на поръчката, като предложи по един представител от присъстващите участници 
да подпише техническите и ценовите предложения. 

След извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията. 

Комисията установи, че офертите на участниците „СТЕН БАЙ" ООД (9 календарни дни), 
„АЛВИМА" ЕООД (7 календарни дни), ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ" (13 
календарни дни), „ТЕРМИКС ЕС" ООД (15 календарни дни) и „САБЕЛ" ООД (14 
календарни дни) съдържат предложения за срок на изпълнение на поръчката, които са с над 
20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същия показател за оценка. На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, на 17.10.2014 г. комисията 
изиска от посочените участници подробни писмени обосновки за начина на образуване на 
предложенията им за срок на изпълнение на поръчката, като определи срок за представяне на 
обосновките три работни дни от получаване на исканията за това. 

Комисията установи, че офертата на участника „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД (89 297,34 лв. без 
ДДС) съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, което е с над 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка. На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, на 17.10.2014 г. комисията изиска от 
посочения участник подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото му 
предложение, като определи срок за представяне на обосновката три работни дни от 
получаване на искането за това. 

На 23.10.2014 г., в 14:00 ч„ в сградата на „СБР - НЮ' ЕАД: гр. София, бул. „Васил Левски" 
№ 54, ет. 3, продължи работата на комисията, която отвори и разгледа постъпилите в срок 
обосновки по чл. 70, ал. 1 от ЗОП на участниците „СТЕН БАЙ" ООД, ЕТ „АС - СТРОЙ -
ЯНКО СЛАВЧЕВ", „ТЕРМИКС ЕС" ООД, „САБЕЛ" ООД и „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД. 
Участникът „АЛВИМА" ЕООД не е представил обосновка. 

Комисията приема обосновката на „СТЕН БАЙ" ООД за начина на образуване на 
предложението му за срок на изпълнение на поръчката и не предлага за отстраняване 
офертата на този участник, тъй като са посочени обективни обстоятелства, свързани с 



предложеното техническо решение: използването на три отделни самостоятелни бригади с 
ръководители и работници от различни строителни специалности, две от които ще изпълнят 
обект „Ремонт на коридори във филиал „Нареченски бани", който от своя страна включва 
строително-ремонтни работи на различни етажи от сградата на лечебното заведение, 
позволяващи едновременното им извършване без прекомерно струпване на работна сила, 
инструменти, строителни материали и отпадъци на едно място по едно и също време. 
Третата бригада, състояща се от специалисти по „Отопление и вентилация", ще изпълни 
обект „Ремонт на котелно отделение във филиал „Нареченски бани" в рамките на 
оферирания от участника срок. 

Комисията приема обосновката на ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ" за начина на 
образуване на предложението му за срок на изпълнение на поръчката и не предлага за 
отстраняване офертата на този участник, тъй като са посочени обективни обстоятелства, 
свързани с предложеното техническо решение: работа на две смени, всяка от които на 8-
часов работен ден. Представен е подробен линеен график, от който е видно как е изчислена 
трудоемкостта и продължителността на всеки вид СМР. 

Комисията приема обосновката на „ТЕРМИКС ЕС" ООД за начина на образуване на 
предложението му за срок на изпълнение на поръчката и не предлага за отстраняване 
офертата на този участник, тъй като са посочени обективни обстоятелства, свързани с 
предложеното техническо решение и наличието на изключително благоприятни условия за 
участника: едновременно, паралелно изпълнение на предвидените СРР, които ще се 
изпълняват от отделни специализирани звена, обединени в потоци (бригади); голям брой 
висококвалифицирани работници, назначени на трудов договор; наличие на необходимите 
ел. машини, строителна техника и оборудване; собствен транспорт; система за организация и 
контрол на качеството; натрупан богат опит в създаването на организация за изпълнение в 
кратки срокове на СМР на подобни обекти - болници, училища, детски градини, читалища 
(приложени са конкретни препоръки). 

Комисията приема обосновката на „САБЕЛ" ООД за начина на образуване на предложението 
му за срок на изпълнение на поръчката и не предлага за отстраняване офертата на този 
участник, тъй като са посочени обективни обстоятелства, свързани с предложеното 
техническо решение: оптимално съвместяване на строителните дейности в тяхната 
технологична последователност; висока интензивност на процесите поради тясната 
специализация на работниците в изпълнението на видовете работи, както и поради 
наличието на достатъчен брой работници; за всеки вид СМР са предвидени отделни бригади 
или звена; работа на плаващо работно време; ще бъдат използвани прожектори, които ще 
дадат възможност за работа на удължено работно време. Приложени са Линеен календарен 
график и сключени граждански договори с работници от различни специалности. 

Комисията приема обосновката на „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД за начина на образуване на 
ценовото му предложение за изпълнение на поръчката и не предлага за отстраняване 
офертата на този участник, тъй като са посочени обективни обстоятелства, свързани с 
наличието на изключително благоприятни условия за участника и икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка: „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД разполага със собствена 
строителна механизация, а не наема такава; калкулирани са по-ниски стойности на риск и 
печалба; участникът купува материали на едро, което води до отстъпки. 

На основание чл. 70, ал. 3, предложение първо от ЗОП. комисията предлага за отстраняване 
участника „АЛВИМА" ЕООД и неговата оферта, тъй като същият не е представил 
изисканата му писмена обосновка за начина на образуване на предложението му за срок на 
изпълнение на поръчката. 



Офертите на допуснатите участници бяха оценени от комисията по Показателя „Срок за 
изпълнение" (Пси), както следва: 

Участник Предложен срок за изпълнение Оценка 
„СТЕН БАЙ" ООД 9 календарни дни 40,00 т. 
„СЕДСТРОИ"ЕООД 28 календарни дни 12,86 т. 
ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ" 13 календарни дни 27,69 т. 
„БИОТЕРМ" ООД 27 календарни дни 13,33 т. 
„ТЕРМИКС ЕС" ООД 15 календарни дни 24,00 т. 
„ПРОЕКТ - СТРОИ" ЕООД 32 календарни дни 11,25 т. 
„СТРАТИЕВИ 2003" ООД 30 календарни дни 12,00 т. 
„БОМИТ" ЕООД 18 календарни дни 20,00 т. 
„САБЕЛ" ООД 14 календарни дни 25,71 т. 

Офертите на допуснатите участници бяха оценени от комисията по Показателя „Цена" (Пц), 
както следва: 

Участник Предложена цена без ДДС Оценка 
„СТЕН БАЙ" ООД 136 699,45 лв. 39,19 т. 
„СЕДСТРОИ" ЕООД 124 992,92 лв. 42,87 т. 
ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ" 115 504,53 лв. 46,39 т. 
„БИОТЕРМ" ООД 137 658,40 лв. 38,92 т. 
„ТЕРМИКС ЕС" ООД 117 383,53 лв. 45,64 т. 
„ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД 89 297,34 лв. 60,00 т. 
„СТРАТИЕВИ 2003" ООД 154 303,54 лв. 34,72 т. 
„БОМИТ" ЕООД 120 385,93 лв. 44,51 т. 
„САБЕЛ" ООД 112 457,48 лв. 47,64 т. 

Комплексната оценка на „СТЕН БАЙ" ООД (Пц + Пси) е 79,19 т. 
Комплексната оценка на „СЕДСТРОЙ" ЕООД (Пц + Пси) е 55,73 т. 
Комплексната оценка на ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ" (Пц + Пси) е 74,08 т. 
Комплексната оценка на „БИОТЕРМ" ООД (Пц + Пси) е 52,25 т. 
Комплексната оценка на „ТЕРМИКС ЕС" ООД (Пц + Пси) е 69,64 т. 
Комплексната оценка на „ПРОЕКТ - СТРОЙ" ЕООД (Пц + Пси) е 71,25 т. 
Комплексната оценка на „СТРАТИЕВИ 2003" ООД (Пц + Пси) е 46,72 т. 
Комплексната оценка на „БОМИТ" ЕООД (Пц + Пси) е 64,51 т. 
Комплексната оценка на „САБЕЛ" ООД (Пц + Пси) е 73,35 т. 

Класирането на участниците е: 

Участник Комплексна оценка Място 
„СТЕН БАИ" ООД 79,19 т. 1-во 

ЕТ „АС - СТРОИ - ЯНКО СЛАВЧЕВ" 74,08 т. 2-ро 
„САБЕЛ" ООД 73,35 т. 3-то 
„ПРОЕКТ - СТРОИ" ЕООД 71,25 т. 4-то 
„ТЕРМИКС ЕС" ООД 69,64 т. 5-то 
„БОМИТ" ЕООД 64,51 т. 6-то 
„СЕДСТРОИ"ЕООД 55,73 т. 7-мо 
„БИОТЕРМ" ООД 52,25 т. 8-мо 
„СТРАТИЕВИ 2003" ООД 46,72 т. 9-то 

Работата на комисията приключи в 16:38 часа на 23.10.2014 г. 



Настоящият протокол е съставен в един екземпляр, който е неразделна част от цялата 
документация. Копие от настоящия протокол ще бъде представен на възложителя за 
утвърждаване. 

Председател: 

Членове: 


