
“Комплексен онкологичен център- Пловдив” ЕООД
4000 бул."В. Априлов" 15 а те л .:0 3 2 /64 38 31

E-mail: onkodisplovdiv @ abv.bg

УТВЪРДИЛ:

факс: 032/ 64 43 88

Управител „КО
/ср j

[ловдив" ЕООД

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 22.04.2016 г., в 10:00 часа в гр. Пловдив -  административната сграда на 
„Комплексен онкологичен център -  Пловдив" ЕООД, с адрес в гр. Пловдив, бул. 
"Васил Априлов" № 15 А, назначената Комисия със Заповед № 79/06.04.2016 г. на 
Управителя на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив" ЕООД, в състав:

Председател: адв. Елена Филева -  външен юридически консултант в „КОЦ - 
Пловдив" ЕООД
Членове: 1. Екатерина Манчева -  икономист обществени поръчки в „КОЦ -  
Пловдив" ЕООД

2. инж. Димитър Йончев -  външен експерт 
започна работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 

съгласно гл. 8 "а" от ЗОП по проведена процедура с предмет: "Преустройство на 
болнична аптека на „КОЦ - Пловдив" ЕООД"

Комисията констатира, че няма промени в декларираните по чл. 35 от ЗОП данни 
и следва да продължи работата си.

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти на участниците по 
реда на подаването им, съобразно посочената методика на оценяване.

1. „Билдървил" ЕООД, гр. София, с вх. № 678/04.04.2016 г. -  15:10 часа.
Съгласно заложените от Възложителя Критерии за комплексно оценяване, 

участникът е посочил:
К1 -  Обща предложена цена -119 841.50 лв. с ДДС 
К1 = (99 080.22/119 841.50)* 60 
К1 = 49.61 т.

К2 - Техническа оценка,
ТО = (Т1 + Т2 + ТЗ) х 0,30, където:

Т1 - Описание на начина организация и подход на изпълнение на работа, като 
цялостен процес.

- Участника е изложил своята организация на работа по ясно структуриран 
начин, с който показва, че е напълно запознат с изискванията на въложителя и разбира 
напълно поставените за изпълнение задачи, както и предложената организация е 
конкретно приложима към лечебното заведение. Описани са всички вътрешни и 
външни за организацията процеси. Предложена е изчерпателна методология за 
изпълнение и приемане на СМР за Архитектурно -  строителни работи, част ОВКИ, 
част ЕЛ, предвидено е обекта да се изгражда по смесен метод на работа. Описани са 
подробно мерки, които участника ще приложи за намаляване на затрудненията по 
време на изпълнение на СМР. Предложена е организация на работа и са отчетени
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възможните рискове при изпълнение на поръчката с възможност за промени според 
нуждите на възложителя, съобразени с изискванията на поръчката, която позволява да 
се реагира при възникване на непредвидени ситуации. - 35 точки.

Т2 - Описание на основните видове материали и мерките, които ще се предприемат в 
случаи на установено нарушено качество.

- Участника е извършил детайлно описание на видове материали с подробно 
описание на техническите им характеристики. Определени са съответните отговорни 
лица и са описани конкретните им задължения за предотвратяване на случаи на 
нарушено качество при отчитане на спецификите на поръчката и на лечебното 
заведение. Участника ще осигури отговорник „Контрол на качество", който ще следи 
ежедневно качеството на постъпващите материали, което е част от мерките за 
своевременно установяване на нарушение на качеството на материалите и 
извършваните СМР. Участника ще осигури и специалист „Безопастност и здраве", 
който ежедневно ще следи изпълнението на нормите за безопасност. -  35 точки.

ТЗ - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката с линеен график.
-Участника е отчел всички специфични особености при изпълнение на 

поръчката съобразени с предмета и спецификата на лечебното заведение, така че да не 
се нарушава драстично работата на болничната аптека. Детайлно е описан начина на 
отделните етапи на изпълнение на поръчката с линеен график, в който е отразено 
цялостното изпълнение на строителството, съобразен със съответната времева 
продължителност. Предвидени са достатъчно на брой работни звена, които да 
гаратнират изпълнението на СМР в заложения от участника срок. Съобразени са 
специфичните нужди на възложителя, имайки предвид статута му на лечебно 
заведение -  30 точки.

ТО = (35 + 35 + 30) х 0,30
К2 = 30 т.

КЗ -  Срок за изпълнение на поръчката. Участника е предложил -  15 календарни
дни.

КЗ = (15 / 15)* 10
КЗ = 10 т.

Комплексна оценка:
КО = 49.61 + 30 + 10 = 89.61 т.

2. „Цид Атлас" ООД, гр. Пловдив с вх. № 68^/05.04.2016 г. -  09:40 часа.
Съгласно заложените от Възложителя Критерии за комплексно оценяване, 

участникът е посочил:
К1 -  Обща предложена цена -119 860.12 лв. със ДДС
К1 = (99 080.22 / 119 860.12)* 60
К1= 49.60 т.

К2 - Техническа оценка,
ТО = (Т1 + Т2 + ТЗ) х 0,30, където:

Т1 - Описание на начина организация и подход на изпълнение на работа, като 
цялостен процес

- Участника е изложил своята организация на работа по ясно структуриран 
начин, с който показва, че е напълно запознат с изискванията на въложителя и разбира 
напълно поставените за изпълнение задачи, както и предложената организация е
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конкретно приложима към лечебното заведение. Описани са всички вътрешни и 
външни за организацията процеси. Предложена е изчерпателна методология на 
организацията за изпълнение и приемане на СМР за Архитектурно -  строителни 
работи, част ОБКИ, част ЕЛ. При предложената организация на работа са отчетени 
възможните рискове при изпълнение на поръчката с възможност за промени според 
нуждите на възложителя, съобразени с изискванията на поръчката, която позволява да 
се реагира при възникване на непредвидени ситуации - 35 точки.

Т2 - Описание на основните видове материали и мерките, които ще се предприемат в 
случаи на установено нарушено качество.

- Участника е извършил описание на някои от основните видове материали и 
мерки, които следва да се предприемат в случаи на установено нарушено качество, но 
не на всички. Определени са съответните отговорни лица и са описани техните 
задължения за предотвратяване на случаи на нарушено качество. Участника ще 
повери на основно на Техническия ръководител първичният контрол по качеството, 
на постъпващите материали, липсва необходимата конкретика според спецификата на 
поръчката и спецификата на лечебното заведение -  10 точки.

ТЗ - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката с линеен график.
-Участника е отчел всички специфични особености при изпълнение на 

поръчката съобразени с предмета на поръчката и спецификата на лечебното 
заведение, така че да не се нарушава драстично работата на болничната аптека. 
Детайлно е описан начина на отделните етапи на изпълнение на поръчката с линеен 
график, в който е отразено цялостното изпълнение на строителството, съобразен със 
съответната времева продължителност. Предвидени са достатъчно на брой работни 
звена, които да гаратнират изпълнението на СМР в заложения от участника срок. 
Съобразени са специфичните нужди на възложителя, имайки предвид статута му на 
лечебно заведение -  30 точки.

ТО = (35 +10 + 30) х 0,30 
К2 = 22,5 т.

КЗ -  Срок за изпълнение на поръчката Участника е предложил -  21 календарни
дни.

КЗ = (15 / 21)* 10 
КЗ = 7.14 т.

Комплексна оценка:
КО = 49.60 + 22.5 + 7.14 = 79.24 т.

3. „Саграда" ООД, гр. Пловдив с вх. № 688/05.04.2016 г. -  13:00 часа.
Съгласно заложените от Възложителя Критерии за комплексно оценяване, 

участникът е посочил:
К1 -  Обща предложена цена - 99 080.22 лв. със ДДС 
К1 = (99 080.22 / 99 080.22)* 60 
К1= 60 т.

К2 - Техническа оценка,
ТО = (Т1 + Т2 + ТЗ) х 0,30, където:

Т1 - Описание на начина организация и подход на изпълнение на работа, като 
цялостен процес
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- Участника е изложил организация на работа, но тя не е структурирана по 
начин, с който да се покаже, че участникът е напълно запознат с изискванията на 
възложителя и напълно разбира поставените за изпълнение задачи: В представената от 
Участника разработка за „Организация и подход на изпълнение на работата" не са 
заложени и описани дейностите по изграждането на ОВКИ. В т.З от разработката 
„Координационнеи лист. Отговорности на основните длъжностни лица." не е посочен 
експерт по ОВКИ, контролиращ и следящ за дейностите по изграждането на 
инсталацията, съгласно КСС част ОВКИ на Възложителя. В т.6 „Разпределение на 
ресурсите и организация на изпълнение на строително-монтажните работи" в раздела 
свързан с основните групи строително-монтажни работи, които ще се извършат на 
работната площадка, също липсват предвидени дейности, свързани с изграждането на 
ОВКИ. В таблицата, показваща разпределението на ресурсите, при преустройството на 
обекта, отново не е предвидено изпълнение на дейности по ОВКИ, нито участието на 
експерт по ОВКИ. -10 точки

Т2 - Описание на основните видове материали и мерките, които ще се предприемат в 
случаи на установено нарушено качество.

- Участника е извършил детайлно описание на основните видове материали. 
Много подробно са описани всички мерки с подробен организационен план за 
привеждане в действие на мерките за осигуряване на качество, които ще се 
предприемат в случаи на установено нарушено качество. Определени са съответните 
отговорни лица, срокове и прилагана процедура по качество. Приложен е и подробен 
план за осигуряване на мерки по ООС и мерки по ЗБУТ, като и е отчетена 
спецификата на поръчката и на лечебното заведение -  35 точки

ТЗ - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката с линеен график.
- Участника е отчел всички специфични особености при изпълнение на 

поръчката, съобразени с предмета на поръчката и спецификата на лечебното 
заведение. Детайлно е описан начина на отделните етапи на изпълнение на поръчката 
с линеен график, съобразен със съответната времева продължителност. Предложена е 
изчерпателна организация за изпълнение: 1.Организационни и подготвителни работи. 
2. Демонтажни работи, 3. Кофражни работи. 4. Армировъчни работи. 5. Бетонови 
работи. 6. Зидарски работи. 7. Монтаж на дограма. 8. Ел. Инсталация. 9. ОВКИ. 10. 
Топлоизолационни работи. 11. Хидроизолационни работи. 12. Мазачески работи. 13. 
Настилъчни работи. 14. Облицовъчни работи. 15. Сухо строителство. 16. Шпакловки и 
бояджийски работи. 17. Почистване и превоз на строителни отпадъци. Съобразени са 
специфичните нужди на възложителя, имайки предвид статута му на лечебно 
заведение - 30 точки.

ТО = (10 + 35 + 30) х 0,30
К2 = 22.5 т.

КЗ -  Срок за изпълнение на поръчката Участника е предложил -  60 календарни
Дни.

КЗ = (15 / 60)* 10
КЗ = 2.5 т.

Комплексна оценка:
КО = 60 + 22.5 + 2.5 = 85.00 т.
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Комплексна оценка:
КО = 45.25 + 22.5 + 5 = 72.75 т.

След приключване на оценяването Комисията пристъпи към класиране на 
участниците в процедурата както следва:

Първо место: „Билдървил" ЕООД, гр. София със 89.61 точки
Второ место : „Саграда" ООД гр. Пловдив със 85.00 точки
Трето место: „Цид Атлас" ООД, гр. Пловдив със 79.24 точки
Четвърто место: „Аврамов -1" ЕООД, гр. Пловдив със 72.75 точки

С оглед на гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да сключи 
договор за "Преустройство на болнична аптека на „КОЦ - Пловдив" ЕООД" с 
участника събрал максимален брой точки както следва - „Билдървил" ЕООД, гр. 
София на основание чл.101е от ЗОП

Комисията приключи работата си в 14:00 ч. на 22.04.2016 г.
Настоящият протокол се изготви и подписа от председателя и членовете на 

Комисията в един екземпляр и се предаде на Възложителя ведно с документацията на 
участниците за запознаване със съдържанието му и утвърждаване.
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