
УТВЪРДИЛ:

за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за възлагане на обществена поръчка
чрез публична покана с предмет:

„ Упражняване на инвеститорски контрол от името на Възложителя при изпълнение на 
строителството на обект: «Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане 
на енергоспестяващи мерки на комплекс за образование на медицински университет 
София -  филиал „Проф. д-р Иван Митев“ -  Враца, състоящ се от пет сгради и дворно 
място в УПИ-VIII- за комплекс за образование, И.П.12259.1027.118, кв.13(бивш264) по 
плана на гр. Враца, ж.к. “Източна промишлена зона”, бул. “Втори

На 10.11.2015 г. се проведе открито заседание на комисията, назначена със Заповед № 
РК 36-2603/29.10.2015г. на Ректора на Медицински Университет - София с адрес: гр. София, 
бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов" № 15, ет.12, ст.6, за разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на участниците в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 
„Упражняване на инвеститорски контрол от името на Възложителя при изпълнение на 
строителството на обект: «Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки на комплекс за образование на медицински университет -  
София -  филиал „Проф. д-р Иван Митев“ -  Враца, състоящ се от пет сгради и дворно 
място в УПИ-VIII- за комплекс за образование, И.П.12259.1027.118, кв.13(бивш264) по 
плана на гр. Враца, ж.к. “Източна промишлена зона”, бул. “Втори Юни” №179»

Комисията проведе откритото заседание на обявения в Публичната покана адрес в 
Ректората на Медицински Университет - София с адрес: гр. София, бул. „Акад. Ив. Евст. 
Гешов" № 15. ет. 12, зала №6 от 11:00часа.

Назначената комисия заседава в основния си състав, определен в Заповед № РК 36- 
2603/29.10.2015г. на Ректора на Медицински Университет - София, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Симона Манолова - ръководител отдел «Капитално
строителство» в МУ-София- Ректорат

ЧЛЕНОВЕ:
1. Радослав Алексиев - юрисконсулт МУ -  София
2. инж.Дино Динев - експерт в отдел „КС" при МУ - София

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
3. инж. Добрин Нешев - експерт в отдел „КС" при МУ - София
4. инж.Красимир Точев експерт в отдел „КС" при МУ - София

Председателят на комисията получи входящия регистър с подадените офертите за 
участие и откри заседанието в 11:00 часа. След запознаване със списъка на участниците в 
обществена поръчка чрез публичната покана, председателят и членовете на основния състав на 
комисията подписаха и представиха на Възложителя подписани декларации за съответствие на 
обстоятелствата по чл.35. ал.1, т.2 и 4 от ЗОП.
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Съгласно входящия регистър оферта за участие, е подадена само от един участник:

1. „СИДИРАМА" ООД ■ София с вх № 1/ 09.11.2015 г.

На заседанието на комисията присъства само един упълномощен представител на участника 
„Сидирама" ООД - г-н Димитър Александров, който легитимира своето присъствие с 
пълномощно и лична карта. Нямаше присъствие на представители на средствата за масово 
осведомяване или други лица.

I. Отваряне на офертите и проверка на съответствието им с предварително обявените от 
Възложителя условия.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 1016, ал.4 от ЗОП и документацията 
за участие в запечатан непрозрачен плик и надписан в съответствие с указанията на 
възложителя.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата. Председателят на комисията оповести ценовата 
оферта на единствения участник -  „СИДИРАМА" ООД, като техническото и ценовото 
предложение на участника бяха подписани от единствено присъстващия упълномощен 
представител на „СИДИРАМА" ООД. С това завърши публичната част на заседанието и то 
продължи като закрито в същия състав на комисията.

I. КОНСТАТАЦИИ ЗА НАЛИЧНОСТ НА ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ ДОКУМЕНТИ:

1.1. „СИДИРАМА" ООД - София с вх. № 1/09.11.2015 г.

Комисията извърши проверка на представените от „СИДИРАМА" ООД документи като 
същите бяха сравнени с изискванията на Възложителя в резултат на което констатира:

Комисията установи, че Участникът е представил изискуемите документи и 
професионални автобиографии на експертите, съответстващи на вписаните в приложеният 
списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности на участника и 
направи следната констатация: Участникът е приложил документи в офертата, които 
удостоверяват професионалната квалификация на експертите, които ще изпълнят 
дейностите от техническото задание.

Участникът е представил оферта съгласно обявените изисквания на Възложителя 
посочени в поканата и документацията и е изпълнил критериите за допустимост до 
ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието по същество на ОФЕРТАТА - 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на допуснатия частник

Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на Образец №3 - „Техническо 
предложение" за изпълнение на поръчката и Образец №4 -  „Финансово предложение", както 
следва:

1. „СИДИРАМА" ООД - София с вх. № 1/09.11.2015 г.

Констатации за съдържанието на представените документи:

• Заявените от участника показатели в ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Образец №3 са:
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l.LCpoic за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на 
инженеринг на обектите в Комплекса за образование, както следва:

Срока за изпълнение на поръчката: „Упражняване на инвеститорски контрол от името на 
Възложителя при изпълнение на строителството на обект: «Реконструкция, 
преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на комплекс за 
образование на медицински университет -  София -  филиал „Проф. д-р Иван Митев“ -  
Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място в УПИ-VHI- за комплекс за образование, 
И.П.12259.1027.118, кв.13(бивш264) по плана на гр. Враца, ж.к. “Източна промишлена 
зона”, бул. “Втори Юни” №179», е в пряка зависимост от изпълнителя на Инженеринга.

Започва да тече от датата на подписване на Протокол за предоставяне на Консултанта на 
одобрен Инвестиционен проект във фаза Идеен Проект, одобрен от Възложителя ЛКГ и 
одобрена КСС за изпълнение на строителството в съответната фаза, и приключва след 
приемане от Възложителя на изпълнените СМР на всички обекти от „Комплекса за 
образование с представяне на окончателен доклад от Консултанта, и след издаване за всеки 
един от обектите от „Комплекса за образование“ на Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация.

1.2. Исканото авансово плащане за изпълнение на предмета на поръчката е: 0 (нула) 
% от общата стойността на поръчката без включен ДДС.

Комисията констатира, че в представеното предложение за изпълнение на 
консултантската услуга са спазени изискванията заложени от Възложителя в 
Техническите спецификации и Техническите изисквания.

• Заявените от участника показатели във ФИНАНСОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ -  
Образец № 4 са:

1.3.ЦЕНА за цялостно изпълнение на поръчката „Упражняване на инвеститорски 
контрол от името на Възложителя при изпълнение на строителството на обект: 
«Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на 
комплекс за образование на медицински университет -  София -  филиал „Проф. д-р Иван 
Митев“ -  Враца, състоящ се от пет сгради и дворно място в УПИ-VIII- за комплекс за 
образование. И.П. 12259.1027.118, кв.13(бивги264) по плана на гр. Враца, ж.к. “Източна 
промишлена зона ”, бул. “Втори Юни ” №179»,
е в размер на 17 650,00 /седемнадесет хиляди шестстотин и петдесет/лева без включено 

ДДС и 21 180,00 /двадесет и една хиляди сто и осемдесет/ лева с включено ДДС.

Комисията констатира, че така представените данни в Техническото и Финансовото 
предложения отговарят на изискванията на Възложителя заложени в Документацията за 
участие в публичната покана.

!!! Съгласно общите вътрешните правила за провеждане на процедури по 
възлагане на обществени поръчки в Медицински университет -  София , Глава четвърта, 
чл. 48 комисията не изисква от участниците представяне на липсващи документи и не 
прилага разпоредбите на чл. 70 от ЗОП при разглеждането и съпоставянето на офертите 
на участниците.

След направената проверка на документите в офертата на участника, комисията допуска 
до оценяване по методиката, указана в публичната покана с критерий „Най-ниска цена“ на 
оферираното предложение на единствения участник - „СИДИРАМА" ООД - София с вх. 
№ 1/09.11.2015 г.
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ОЦЕНКА НА ОФЕРИРАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МАКСИМАЛНИЯ БРОЙ ТОЧКИ ПОЛУЧАВА ОФЕРТАТА В КОЯТО 
ПРЕДЛОЖЕНАТА ПЕНА Е НАЙ-НИСКА

Комисията констатира, че предложената от „СИДИРАМА" ООД -  София, цена от •
17 650,00/седемнадесет хиляди шестстотин и петдесет/лева без включено ДДС или 
21 180,00 /двадесет и една хиляди сто и осемдесет/лева с включено ДДС не надхвърля 
прогнозната стойност, която е обявил Възложителя за изпълнение на поръчката от
18 000.00 /осемнадесет хиляди/лева без ЛИС, 21 600,00/двадесет и хиляди и 
шестстотин,{лева с ЛДС и съгласно методиката за оценка на офертите, комисията 
направи следната

КЛАСАЦИЯ НА ОФЕРТИТЕ :

1 МЯСТО - „СИДИРАМА“ ООД - 100,000 точки

Комисията предлага на Възложителя да обяви класирането и определи класираният на първо 

място участник „СИДИРАМА" ООД -  София за изпълнител на поръчката с предмет: 

„ Упражняване на инвеститорски контрол от името на Възложителя при изпълнение на 

строителството на обект: «Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане 

на енергоспестяващи мерки на комплекс за образование на медицински университет -  

София -  филиал „Проф. д-р Иван Митев“ -  Враца, състоящ се от пет сгради и дворно 

място в УПИ-VIII- за комплекс за образование, И.П.12259.1027.118, кв.13(бивш264) по 

плана на гр. Враца, ж.к. “Източна промишлена зона”, бул. “Втори Юни”№179»

Настоящият протокол е изготвен на 12.11.2015 г. и на същата дата се предава на Възложителя 
заедно с цялата документация по обществената поръчка за утвърждаване.

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

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. Радослав Алексиев ..»........ ..
 ̂ и * I *

2. инж.Дино Динев.......Д ун-цц*-"
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