
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА” АД - гр. ГАБРОВО 

 

 Габрово,  ул. „Д-р Илиев–Детския” № 1 тел. 066/ 800243, факс 804 424,  email: mbalgab@gmail.com 

 

    Протокол № 3 /09.03.2015 год. 

Днес, 09.03.2015 г. в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово, се 

проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 145/16.02.2015 г на Изпълнителния 

Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, имаща за задача да разгледа, оцени и класира 

предложенията подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – 

Габрово“, открита с Решение № 319/14.01.2015 г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-

2015-0001/14.01.2015 г. 

Заседанието на комисията започна в 09:30ч. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

Председател:  Д-р Николай Пенчоков – Ръководител направление АСБ 

Членове:  1. Адв. Eлена Анастасова 

2. Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки 

   3. инж. Момчил Корназов – външен експерт 

   4. инж. Марияна Костадинова – външен експерт 

 

Съгласно разпоредбите на чл.69а, ал.3  от ЗОП комисията е уведомила всички участници с 

писма изпратени на е-майлите им посочени в представянето участника – Образец № 1 документ 

от Плик №1 и получи потвърждение от тях – автоматично генерирани отговори и лично, че са 

запознати с датата и часа на отваряне на ценовите предложения. Същото съобщение за ценово 

отваряне е качено и в профила на купувача. В определената дата за отваряне на ценовите 

предложения на участниците: 09.03.2015 от 09:30 часа в заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова” АД   се явиха 4/четирима/ представители на фирмите участници, които се 

легитимираха, като представиха пълномощни и удостовериха с подпис върху списък, който е 

неразделна част от настоящия протокол, присъствието си. Участие в публичното заседание на 

комисията, взеха следните представители на участниците: 

1. Даниел Павлинов Дянков – пълномощник на фирма „Лимк“ООД 

2. Веска Стефанова Иванова – пълномощник на фирма ЕТ „Проектрстрой – Петър Петров” 

3. Емилиян Пламенов Евтимов – пълномощник на „ДЗЗД Гарант Перфект  

4. Илиян Димитров – управител на фирма Илстрой ЕООД 

 

В обявеното време за отваряне на офертите не се  явиха представители на средствата 

масово осведомяване или други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в 

която се извърши отварянето на офертите.  

Комисията пристъпи към: 

І. Отваряне на ценовите предложения и оповестяване на предлаганите цени съгласно 

чл.69а, ал.3 от ЗОП, като комисията се съобразява с разпоредбите разписани в чл. 69а, ал.1 

от ЗОП и няма да отвори пликовете с цените, предлагани от участник, чиято оферта не 

отговаря на изискванията на Възложителя. 

1. Участник № 2:  „Илстрой” ЕООД , със седалище и адрес на управление, гр. Габрово, ул. 

ген. Николов 13. Комисията отвори и съобщи ценовата оферта на участника .  
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 Участникът :  „Илстрой” ЕООД предлага да изпълни предмета на обществената поръчка 

„Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово“, 

за обща сума от 243 057,15  (двеста четиридесет и три хиляди,и петдесет и седем лева и 15ст.)  

без включен ДДС или 291 668,58 (двеста деветдесет и една хиляди, шестстотин, шестдесет и 

осем лева и 58 ст)  с включен ДДС. 

Участникът е приложил и подробна количествено стойностна сметка на хартиен и 

магнитен носител и Показатели за ценообразуване – по Образец №13А  

 

2. Участник № 3 „ЛИМК” ООД ”, със седалище и адрес на управление, гр. Габрово, ул. 

„Житарска” №3Б. Комисията отвори и съобщи ценовата оферта на участника .  

Участникът „ЛИМК” ООД ” предлага да изпълни предмета на обществената поръчка 

„Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово“, 

за обща сума от 280 160,39 (двеста и осемдесет хиляди, сто и шестдесет лв и 39 ст.)  без включен 

ДДС или 336 192,47(триста тридесет и шест хиляди, сто деветдесет и два лв и 47 ст)  с включен 

ДДС. 

Участникът е приложил и подробна количествено стойностна сметка на хартиен и 

магнитен носител и Показатели за ценообразуване – по Образец №13А  

 

3. Участник № 4 ДЗЗД„Гарант - Перфект”, със седалище и адрес на управление, гр. Троян, 

ул. „Мизия” №26. Комисията отвори и съобщи ценовата оферта на участника .  

Участникът ДЗЗД„Гарант - Перфект”предлага да изпълни предмета на обществената 

поръчка „Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – 

Габрово“, за обща сума от 317 196,86 (триста и седемнадесет хиляди, сто деветдесет и шест лв. и 

86 ст.)  без включен ДДС или 380 636,35(триста и осемдесет хиляди, шестстотин тридесет и шест 

лв и 35 ст)  с включен ДДС. 

Участникът е приложил и подробна количествено стойностна сметка на хартиен и 

магнитен носител и Показатели за ценообразуване – по Образец №13А  

 

4. Участник № 5 ЕТ„Проектстрой – Петър Петров”, със седалище и адрес на управление, 

гр. Габрово,местност Колева ливада №1. Комисията отвори и съобщи ценовата оферта на 

участника .  

Участникът ЕТ„Проектстрой – Петър Петров” предлага да изпълни предмета на 

обществената поръчка „Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова” АД – Габрово“, за обща сума от 258 944,92 (двеста петдесет и осем хиляди, деветстотин 

деветдесет и четири лв. и 92 ст.)  без включен ДДС или 310 733.90 (триста и десет хиляди, 

седемстотин тридесет и три лв  и 90 ст)  с включен ДДС. 

Участникът е приложил и подробна количествено стойностна сметка на хартиен и 

магнитен носител и Показатели за ценообразуване – по Образец №13А  

 

Г-жа Йорданова, член на комисията съобщи на участниците, че в съответствие с 

изискването на чл. 70, ал. 1 от  ЗОП, комисията ще извърши проверка на наличие на по-

благоприятно ценово предложение, ще разгледа подробно ценовите предложения на закрито 
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заседание и ще изготви протокол, който с цялата събрана в хода на провеждане на процедурата 

ще предаде на Възложителя за вземане на Решение. 

 

След извършване на гореописаните действия на комисията приключи публичната част на 

заседанието и  продължи работата си при закрити врата. 

 

ІІ. Проверка за наличие на по-благоприятно ценово предложение. 

В съответствие с нормата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията извърши проверка за наличие на 

ценово предложение, което е с 20 % по-благоприятно от средната стойност на останалите 

предложения: 

 За изчисляване на средната стойност комисията използва следната формула: 

Ср. А = /Х1+Х2/ :2, където 

Средната стойност по участници е:  

 

Участник Предл. Цена ср.цена ост. Участн. 

Илстрой ЕООД 291668.58 342520.9067 

Лимк ООД 336192.47 327679.61 

ДЗЗД Гарант Перфект 380636.35 312864.9833 
ЕТ Проектстрой Петър 
Петров 310733.90 336165.80 

 

След като получи средната стойност на останалите предложения, процентното съотношение 

между цената на участника и средната стойност е изчислено по следната формула: 

Х-Y  *100= %  където х- средната стойност на останалите предложения, а y – е предложението 

на проверявания участник 

  X 

Илстрой ЕООД = 342520.9067 - 291668.58 * 100 = 14.85 % 

   342520,9067 

 

Лимк ООД = 327679,61 – 336192,47* 100 = - 2,60 % 

   327679,61 

 

ДЗЗД Гарант Перфект =312864,9833- 380636,35* 100 = -21,66 % 

    312864,9833 

 

ЕТ Проектстрой Петър Петров  = 336165,80 – 310733,90* 100 = 7,57 % 

      336165,80 

 

 

III. Предвид изложеното, комисията взе единодушно следните решения: 

1. Изготвя класиране по открита процедура с предмет „Извършване на текущи 

строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово“, както следва: 
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Първо място Илстрой ЕООД, за обща сума от 291 668,58 (двеста деветдесет и една хиляди, 

шестстотин, шестдесет и осем лева и 58 ст)  с включен ДДС. 

Второ място ЕТ Проектстрой Петър Петров  за обща сума от 310 733.90 (триста и десет 

хиляди, седемстотин тридесет и три лв  и 90 ст)  с включен ДДС. 

Трето място Лимк ООД за обща сума от 336 192,47(триста тридесет и шест хиляди, сто 

деветдесет и два лв и 47 ст)  с включен ДДС. 

Четвърто място ДЗЗД Гарант Перфект  за обща сума от 380 636,35(триста и осемдесет 

хиляди, шестстотин тридесет и шест лв и 35 ст)  с включен ДДС. 

 

2. Предлага на Възложителя за изпълнител на проведената открита процедура с предмет 

„Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово“  

Участник Илстрой ЕООД, за обща сума от 291 668,58 (двеста деветдесет и една хиляди, 

шестстотин, шестдесет и осем лева и 58 ст)  с включен ДДС, тъй като предложената от него 

оферта е с най-ниска цена. 

 

С това комисията приключи своята работа на 09.03.2015г. в 11:00 часа и закри заседанието. 

Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и бе подписан от всички членове на 

комисията: 

 

 Председател: ………………………..   

/Д-р Николай Пенчоков – Ръководител направление АСБ/ 

 

Членове:  1. …………………………… 

/Адв. Елена Анастасова/ 

2………………………….. 

/Милена Йорданова – Икономист обществени поръчки/ 

3……………………………… 

/инж. Момчил Корназов – външен експерт/ 

4……………………………. 

/инж. Марияна Костадинова – външен експерт/ 

 


