
   
 

 

 
 

Проект  BG05M2OP001-1.002-0005-C01  Център за компетентност „Персонализирана 

иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3  

oт проведена обществена поръчка възлагана чрез Публично състезание с предмет: 

„Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за 

физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за 

нуждите на проект - Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01, открита с Решение 

№ 157 РД-08/08.03.2019 г. на Директора на Института по минералогия и 

кристалография "Акад. Иван Костов" и регистрирана в Агенция за обществени поръчки 

под № 01517-2019-0001. 

 На 10.05.2019 г. от 14:00 часа в сградата на Института по минералогия и 

кристалография "Акад. Иван Костов" на адрес: гр. София,  ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2, 

бл. 107, заседателна зала, в изпълнение на заповед № 147 РД-09/02.04.2019 г.  на 

Директора на Института по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов" – 

проф. Росица Николова, комисията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Борис Шивачев – професор, д-р; 

ЧЛЕНОВЕ:    

1. Ангел Николов – юрист; 

2. Владислав Костов – доцент, д-р; 

3. Венета Георгиева – касиер, счетоводство; 

4. Вяра Пангарова – касиер, счетоводство; 

 

се събра за публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

участника в обществена поръчка възлагана чрез Публично състезание с предмет: 

„Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за 

физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за 

нуждите на проект - Център за компетентност „Персонализирана иновативна 

медицина (ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“. 

 

На заседанието на комисията присъства представител на участника Ремонт П Строй 

ЕООД, Красимир Георгиев Андонов. 
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В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите 

от оценяването на другите показатели на участниците, а именно: 
 

УЧАСТНИК  

П2–срок за изпълнение – до 30 т. 

Предложение на 

участника 
Минимален срок 

Оценка по П2 - Срок за 

изпълнение 

„РЕМОНТ П СТРОЙ“ 

ЕООД 
30 30 30,00 

„БИЛД ИНВЕСТ“ 

ЕООД 
46 30 19,57 

 

Комисията удостовери, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” е с 

ненарушена цялост и съответстващи подписи, положени при първото открито заседание, 

след което пристъпи към отваряне на плика с ценовата оферта и проверката ѝ съгласно 

изискванията на ЗОП и ППЗОП по реда на постъпване на офертите на допуснатите 

участници като обяви ценовите им предложения, а именно: 

 

Участник „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД 

Показател П1 - „Предложена цена”: четиридесет и три хиляди деветстотин и 

дванадесет лева  и  осемдесет и четири стотинки  (43912.84 лв. )  без вкл. ДДС; 

 

Участник „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД 

Показател П1 - „Предложена цена”: четиридесет и девет хиляди шестстотин 

осемдесет и  шест лева  и  шест стотинки  (49686.06 лв.)  без вкл. ДДС; 

 

След отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците, 

приключи публичната част от заседанието на Комисията. 

 

На закрито заседание Комисията продължи своята работа, като установи за: 

 

Участник „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си предложение, а 

именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  
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Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от възложителя 

изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

Участник „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД 

Участникът е предоставил всички изискуеми документи в ценовото си предложение, а 

именно:  

- Ценово предложение – Приложение № 3 – оригинал, подписано и подпечатано; 

 

Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени от 

представляващия участника.  

Комисията констатира, че предложените цени са посочени в лева, закръглени до 

втория знак след десетичната запетая. Не установи несъответствие между цената, 

изписана с цифри и тази, изписана с думи. Ценовото предложение на участника не 

надхвърля прогнозната стойност на поръчката.  

Офертата съответства на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и на обявените от 

възложителя изисквания по отношение  на ценовото предложение. 

 

 Комисията не прави проверка на наличие на основание за прилагане на чл. 72 от 

ЗОП, тъй като са налични само две оферти. 

 

  Комисията продължи своята работа с оценка на показателя П1 - „Предложена 

цена”. Максималния брой точки, които всеки участник може да получи по този показател 

е 70 точки, като се изразява с цифра, представляваща съотношението между най-ниската 

цена, предложена от всички участници към предложената цена на участника, умножена 

по коефициент 70. 

 

 предложена най-ниска цена (в лева) 

П1 = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   х 70 

предложена цена в офертата на участника (в лева) 
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 Предложена най-

ниска цена, без 

ДДС 

Предложена от 

участника цена, 

без ДДС 

П1=(най-ниска 

цена/предложена-

та от участника 

цена) х70 

Участник „БИЛД ИНВЕСТ“ 

ЕООД 43912.84 43912.84 70.00 

Участник „РЕМОНТ П СТРОЙ“ 

ЕООД 43912.84 49686.06 61.87 

 

След оценяване на Ценовото предложение на участника, комисията пристъпи към 

изчисляване на комплексна оценка (КО) на офертата на участника и класирането му по 

степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя 

условия. 

Максимален общ брой точки (КО), които участникът може да получи от 

заложените показатели е 100 точки и се изчислява по следната формула: 

 

КО = П1+П2 

 

№ Участник  

Показатели за определяне на комплексна оценка 

П1- „Предложена 

цена” 

П2 – 

„Срок за 

изпълнение“ 

Комплексна оценка - П1+П2 

 

1. 

Участник „БИЛД ИНВЕСТ“ 

ЕООД 70,00 19,57 89,57 

2. 

Участник „РЕМОНТ П СТРОЙ“ 

ЕООД 61,87 30,00 91,87 

 

Въз основа на извършените и посочени по-горе действия от работата си, Комисията взе 

следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 
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I. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП класира участниците, както следва: 

 

1-во място: „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка:  91,87  точки; 

2-ро място: „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД с комплексна оценка:   89,57  точки. 

 

Комисията предлага да се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на 

Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в 

ИМК-БАН“ за нуждите на проект - Център за компетентност „Персонализирана 

иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, ДБФП BG05M2OP001-1.002-0005-C01“ с 

участника класиран на първо място- „РЕМОНТ П СТРОЙ“ ЕООД, представляван от 

Снежана Петрова,  Управител.  

 

Настоящият протокол се състави на 13.05.2019г., като за верността на гореописаното се 

подписаха, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

Борис Шивачев – ……………………………………..; 

ЧЛЕНОВЕ:   

1. Ангел Николов – ……………………………………..; 

2. Владислав Костов – ……………………………………..; 

3. Венета Георгиева – ……………………………………..; 

4. Вяра Пангарова – ……………………………………..; 

 

R.Rusev
Text Box
    Заличено съгласно чл. 2 от ЗЗЛД




