
ПРОТОКОЛ №3

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура по ЗОП е
предмет:

„Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство/ за текущо обновяване на 
УЧЕБНА АУДИТОРИЯ на Медицински факултет при Медицински университет- София, 
заемаща част от втори и трети етаж в сградата на СБАЛ „Майчин дом  “  на ул. Здраве
№ 2 “

На 09.08.2016 г. се проведе открито заседание на комисията, назначена със Заповед РК 36- 
1105/ 27.05.2016г. на Ректора на Медицински Университет - София, за разглеждане, оценяване и 
класиране на офертите на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: Инженеринг
/инвестиционно проектиране и строителство/за текущо обновяване на УЧЕБНА АУДИТОРИЯ 
на Медицински факултет при Медицински университет- София, заемаща част от втори и 
трети етаж в сградата на СБАЛ „Майчин дом “ на ул. Здраве № 2 “, открита с Решение № РК 
36-816/12.04.2016 год. на Ректора на Медицински университет - София.

Назначената комисия в състав, определен в Заповед № РК 36-1105/ 27.05.2016 г. на Ректора 
на Медицински Университет -  София, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Симона Манолова -  р-л отдел „Капитално строителство” при МУ 
-  София/ПГС/

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Мариела Гинзерова -  главен юрисконсулт в МУ -  София;
2. арх. Росица Петрова -  външен експерт с уникален №943 от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от 

ЗОП. член на Камарата на архитектите в България с пълна проектантска правоспособност по 
част архитектура.

3. арх. Евелина Младенова -  външен експерт, член на Камарата на архитектите и член на 
Съюза на архитектите в България с пълна проектантска правоспособност по част архитектура.

4. инж. Красимир Точев -  експерт в отдел „Капитално строителство” при МУ-София, 
строителен инженер ПГС,

5. инж. Цветан Недков -  външен експерт, строителен инженер ССС, докторант по 
програма “Електроакустика, звукотехника и кинотехника“ на Технически универсигет-София

6. инж. Даниела Илиева -  експерт в отдел „Капитално строителство” при МУ -  София, 
машинен инженер „Топлотехника”, има придобита квалификация - консултант по енергийна 
ефективност;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Радослав Алексиев -  юрисконсулт на МУ -  София
2. инж. Добрин Нешев -  експерт в отдел „Капитално строителство” при МУ -  София, 

строителен инженер ПГС;

заседаваше в основния си състав в Ректората на Медицински Университет - София с адрес: 
гр.София. бул. „Акад.Ив.Евст.Гешов" № 15, ет.12, зала № 6, като информацията за заседанието 
на комисията беше оповестена чрез обявление в сайта на Медицински университет -  София 
(http://mu-sofia.bg), на интернет адрес: http://pk.mu-sofia.bg, - Профил на купувача. Рубрика 
„Обществени поръчки“ и чрез изпращане на писма по имейл до участниците в процудурата.
На основание чл.68, ал.З от ЗОП заседанието на Комисията по отваряне на ценовите оферти на 
допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други 
лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.

На заседанието присъства упълномощен представител на участника „Интерхолд“ ЕООД -  
Светозара Христова.

Комисията пристъпи към отваряне и публично оповестяване на ценовата оферта - Плик № 
3 - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА.
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В изпълнение на чл.69а, ал.4 от ЗОП, преди отваряне на ценовото предложение на допуснатия 
участник, председателят на комисията съобщи на присъстващите лица резултатите от оценяването на 
офертата по другите показатели включени в ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА на допуснатия участник и 
описани в Протокол № 2 на комисията.

Председателят на комисията прочете името на допуснатия до разглеждане на ценовото 
предложение в ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" участник, а именно :

Участник с вх. № 1/26.05.2016 г. -  „ИНЕТРХОЛД“ЕООД

При отваряне на Плик № 3 - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА на участника в процедурата, бе 
установено, че Ценовото му предложение съдържа един екземпляр на хартиен носител - Ценово 
предложение (Образец № 23), Количествено-стойностна сметка /КСС/ за изпълнение на СМР по 
окрупнени показатели (Образец № 22), както и CD съдържащ Количествено-стойностна сметка 
/КСС/ за изпълнение на СМР по окрупнени показатели (Образец № 22), според изискванията на 
Възложителя.

Участникът „ИНЕТРХОЛД“ЕООД е предложил в Ценовото си предложение следното :

1. ОБЩА ЦЕНА НА ИНЖЕНЕРИНГ /ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ 
НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО/ е 797 461,98 (седемстотин деветдесет и седем хиляди 
четиристотин шестдесет и един и 0,98) лева без ДДС, а с ДДС е 956 954,38 (деветстотин петдесет 
и шест хиляди деветстотин петдесет и четири и 0,38) лева, разпределена както следва:

1. ОБЩА ЦЕНА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ IИнвестициционнен 
проект във фаза Работен проект/ 59 000,00 (петдесет и девет хиляди) лева без ДДС, а с 
включен ДДС е 70 800,00 (седемдесет хиляди и осемстотин ) лева, разпределена както следва:
2. ОБЩА ЦЕНА НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ е 5000 (пет 
хиляди) лева без ДДС, а е ДДС е 6000,00 (шест хиляди) лева, разпределени както следва:

2.1. ЦЕНАТА НА АВТОРСКИ НАДЗОР за целият период на строителство е 4000 (четири 
хиляди) лева без ДДС.

2.2. ЦЕНАТА ЗА ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ е 1000,00 (хиляда) лева без ДДС.
3. ОБЩА ЦЕНА НА СТРОИТЕЛСТВОТО /ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО 

МОНТАЖНИ РАБОТИ - СМР/ е 733 461,98 (седемстотин тридесет и три хиляди четиристотин 
шестдесет и един и 0,98) лева без ДДС, в това число и 10% непредвидени СМР в размер на 
66 678,36 (шестдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и осем и 0,36) лева без ДДС, а с 
включен ДДС е 880 154,38 (осемстотин и осемдесет хиляди сто петдесет и четири и 0,38) лева. 
включително и 10% непредвидени СМР с ДДС, в размер на 80 014,03 (осемдесет хиляди и 
четиринадесет о 0,03 ) лева.

3.1.3а образуването на единични цени на видовете СМР са използвани:

Разходните норми за труд, механизация и материали съгласно: Софтуерен продукт “Building 
manager”

3.2 При формиране на ценовото предложение са използвани следните ценообразуващи
показатели:
• средна часова ставка -  4.50 лв./ч.час
• допълнителни разходи за труд - 110%
• допълнителни разходи за механизация - 30 %
• доставно-складови разходи за материали, - 10 %
• Печалба - 10 %;

След отваряне и публичното оповестяване на ценовата оферта на участника в процедурата, 
комисията приключи публичната част на заседанието си.

Комисията продължи своята работа като извърши аритметична проверка на оферираните от 
участника финансови предложения в приложената Количествено-стойностна сметка.

ПРОВЕРКА ЗА АРИТМЕТИЧНИ ГРЕШКИ
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След извършване на аритметична проверка се установи, че не са допуснати аритметични 
грешки във финансовото предложение на „ИНТЕРХОЛД” ЕООД.

Комисията приключи работата си за деня и насрочи следващото си заседание за 
12.08.2016год. от Ш.ЗОчаса

На 12.08.201 бгод. от 10:30 часа се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед 
№ РК 36-1105/ 27.05.2016 г. на Ректора на Медицински Университет. Комисията заседаваше в 
основния си състав.

❖  Комисията пристъпи към формиране на крайното класиране за настоящата процедура, въз 
основа на критерий "икономически най-изгодна оферта", обявен в документацията за участие 
и обявлението за възлагане на обществената поръчка, при покриване на всички други изисквания 
на Възложителя посочени в документация.

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка критерия за оценка е 
„Икономически най-изгодна оферта". Комплексна оценка - КО = ТП х 65% + ФП х 35%

ФИНАНСОВА ОЦЕНКА / ФП/
Комисията подробно разгледа показателите от ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от офертата 

на участника.
ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) за оценка на предложена от участника ОБЩА ЦЕНА БЕЗ 
ДДС (Цобщ) за изпълнение на инженеринг /  инвестиционно проектиране и изпълнение на 
строителство/ и се определя по следната формула:

ФП = (Цобщ-min / Цобщ-i) х 100%
Където Цобщ-i е предложената обща цена на инженеринга /Цобщ/ в лева без ДДС съгласно 
Ценовото предложение на съответния участник.
Където Цобщ-min е минималната предложена обща цена на инженеринга /Цобщ/ в лева без ДДС
съгласно Ценовите предложения на всички участници
максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент -35%
КЪДЕТО Цобщ е ОБЩА ЦЕНА БЕЗ ДДС и се определя по следния начин:
Цобщ= Ц1 ип + Ц2авт.н + ЦЗсмр
Където Ц1ип- Цена на Инвестиционното проектиране/ фаза РП/ по всички части.
Където -Ц2ав.н - цена на авторски надзор и екзекутивни чертежи
Където ЦЗсмр- Цена на строителството /  СМР по окрупнени показатели/, съгласно 
представеното КСС без включен ДДС, включително и 10% непредвидени от цената на СМР без 
включен ДДС от Ценовото предложение на участника 
максимален брой точки който може да получи дадена оферта - 100т.

ФИНАСНОВА ОЦЕНКА на участника „ИНТЕРХОЛД” ЕООД е:
Ц1 ип =70 800,00 лв.; Ц2 авт.н = 6000,00 лв. ; ЦЗ смр.= 880 154,38 лв.; Ц общ.= 956 954,38 лв.

ФП = (956 954,38 / 956 954,38) х 100%
ФП = 100 точки

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА /КО/ на участника ..ИНТЕРХОЛД” ЕООД е:
КО = ТП х 65% + ФП х 35%

КО= 84,90 X 65% + 100 х35% =55,185 + 35,00=90,185 точки

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Участникът „ИНТЕРХОЛД” ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя и се 
класира на първо място с комплексна оценка /КО/ -  90.185 точки

Комисията предлага на Възложителя да обяви класирането на участниците и да определи 
класираният на I-во място участник: „ИНТЕРХОЛД” ЕООД за изпълнител на обществена поръчка 
е предмет: „Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство/за текущо обновяване на УЧЕБНА 
АУДИТОРИЯ на Медицински факултет при Медицински университет- София, заемаща част от втори и 
трети етаж в сградата на СБАЛ „Майчин дом “ наул. Здраве №2“

Комисията приключи работата си за деня. Протоколът е изготвен и подписан на 12.08.201 бгод.
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Протоколи № 1, Протокол №2 и Протокол № 3 заедно с цялата документация се предават 
на 22.08.2016г. на Възложителя за утвърждаване и изготвяне на Решение за класиране.

За верността на гореизложеното, комисията се подписва в състав както следва:

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж.Симона Манолова 

ЧЛЕНОВЕ:

Мариела Гинзерова 

арх. Росица Петрова

V

I/

арх. Евелина Младенова 

инж. Красимир Тонев 

инж.Цветан Недков 

инж. Даниела Илиева

\ :г "Ч

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:

Радослав Алексиев 

инж. Добрин Нешев

УТВЪРЖДАВАМ: /  0
it —

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ
ПРОФ. Д-Р ВИХРА МИЛАНОВА, ДМН

Дата -Ш й Ш .........................
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