
УТВЪРЖДАВАМ:
ИНЖ. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ 
ДИРЕКТОР НА КЛОН ПАВЕЛ 
БАНЯ -  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ПО ЧЛ. 8, 
АЛ. 2 СЪГЛАСНО ПЪЛНОМОЩНО 
№ 71 от 02.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ 
на основание чл. 101 г., ал. 4 от ЗОП  

за избор на изпълнител на обществена поръчка с възлагана по реда на 
глава 8 а от ЗОП, чрез отправяне на публична покана с предмет: 
„Доставка на 6 бр. вани за нуяедите на "ПРО" ЕАД, клон "Павел 
баня“

На 20.02.2015 г. от 09:00 часа, на основание чл. 101 г., ал. 3 от ЗОП се 
проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № 
28/20.02.2015 г. на директора на клон Павел баня- „ПРО” ЕАД Петър 
Бояджиев, възложител по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно пълномощно № 71 
от 02.02.2015 г. на "ПРО" ЕАД.

Комисията е назначена да проведе обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на 6 бр. вани за нуждите на "ПРО" ЕАД, клон "Павел 
баня“.

I. Състав на комисията:

Председател:

1. Гергана Илиева Кирова -  Експерт - методолог, Дирекция 
„Финансово-стопанска дейност, административно обслужване, обществени 
поръчки и човешки ресурси” -  „ПРО” ЕАД.

Членове:



2. Михаил Георгиев Михайлов - Експерт - "Обществени поръчки" в 
"ПРО" ЕАД;

3. Галина Богданова Русева - Главен счетоводител - "ПРО" ЕАД, 
клон Павел баня;

4. Андрей Василов Петров - Лекар "Нервни болести"-"ПРО" ЕАД, 
клон Павел баня;

5. Василка Стоилова Александрова — Юрисконсулт - „ПРО” ЕАД.

Всички редовни членове присъстваха на заседанието и не се 
наложи влизането на резервни членове.

II. Списък на участниците в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка, по реда на тяхното подаване:

Констатирано бе, че в определения срок са постъпили 2 (два) броя оферти, 
както следва:

1. Оферта с вх. № 16/18.02.2015 г. получена в 12:00 часа от ""АЛНЕД 
МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. София.

2. Оферта с вх. № 17/19.02.2015 г. получена в 10.30 часа от "ЕЛПАК - 
ЛИЗИНГ" ЕООД - гр. Варна.

Няма оферти постъпили след крайния срок.

Преди отваряне на офертите всички членове на комисия подписаха 
декларации, за липса на обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2-4 от ЗОП.

III. Отваряне и разглеждане на постъпилите оферти.

На откритото заседание присъстваха следните представители на "АЛНЕД 
МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. София
-  Съби Жанов Ненов -  с пълномощно;
- Мартин Александров Недялков -  с пълномощно.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, след което 
председателят на комисия оповести ценовите предложения и предложи на 
присъстващия представител участник "АЛНЕД МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. 
София да подпише техническото и ценово предложение на другия 
участник.
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След извършване на горните действия, комисията продължи своята работа 
на закрито заседание.

IV. Разглеждане на постъпилите оферти и проверка на съответствието 
с изискванията на Възложителя

1 .Преглед на представените документи

ДОКУМЕНТИ ПОСОЧЕНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ  
ОТ ФИРМА "АЛНЕД 
МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. София.

Оферта Да
Списък на всички документи,
съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от участника 
/представляващия

Да

Представяне на участника - по образец Да
Декларация - списък на доставките, 
изпълнени през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената доставка по 
смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП

Да

Оригинално или нотариално заверено 
копие на оторизационно писмо от 
производителя на предлаганото 
оборудване, или от негов упълномощен 
представител, че участникът има право да 
предлага оферираното оборудване на 
територията на република България, 
издадено не по рано от 30 дни от 
публикуването на поканата.

Да

Оригинални каталози (брошури) на 
предлаганите изделия. Ако документът е 
на друг език, да бъде представен в превод 
на български език.

Да

Декларация -  списък за експерти по 
образец.

Да
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Декларация по образец за отсъствие 
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и 
ал. 5 от ЗОП.

Д а

Декларация за приемане условията в 
проекта на договора по образец.

Да

Техническо предложение -  по 
образец;

Да

Ценово предложение -  по образец; Да

ДОКУМЕНТИ ПОСОЧЕНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ  
ОТ ФИРМА "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" 
ЕООД - гр. Варна.

Оферта Да
Списък на всички документи,
съдържащи се в офертата, подписан и 
подпечатан от участника 
/ представляващия

Да

Представяне на участника - по образец Да
Декларация - списък на доставките, 
изпълнени през последните 3 (три) години, 
считано от датата на подаване на 
офертата, с посочване на стойностите, 
датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената доставка по 
смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП

Да

Оригинално или нотариално заверено 
копие на оторизационно писмо от 
производителя на предлаганото 
оборудване, или от негов упълномощен 
представител, че участникът има право да 
предлага оферираното оборудване на 
територията на република България, 
издадено не по рано от 30 дни от 
публикуването на поканата.

Да

Оригинални каталози (брошури) на 
предлаганите изделия. Ако документът е 
на друг език, да бъде представен в превод 
на български език.

Не, копия от по една страница
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Декларация -  списък за експерти по 
образец.

Да

Декларация по образец за отсъствие 
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и 
ал. 5 от ЗОП.

Да

Декларация за приемане условията в 
проекта на договора по образец.

Да

Техническо предложение -  по 
образец;

Да

Ценово предложение -  по образец; Да

С оглед на гореизложената проверка за съответствието с изискванията за 
подбор на представената информация от участниците, комисията реши, че 
въпреки липсата на оригинални каталози на участника "ЕЛПАК - 
ЛИЗИНГ" ЕООД, ще разгледа представената от него оферта.

Решение на Комисията -  допуска и двамата участници до разглеждане на 
техническото предложение.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ 
НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ОТНОСНО 
КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР И СА ДОПУСНАТИ ДО РАЗГЛЕЖДАНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Е Съдържание на техническото предложение и кратко описание на 
техническото предложение на участник "АЛНЕД МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. 
София. Участникът е предложил изискваните от Възложителя вани с 
описание на предлаганите параметри.
В техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е 
предложил срок за изпълнение 20 календарни дни, считано от датата на на 
сключване на договора, но не по-късно от 20.03.2015 г.

Посочил е гаранционни срокове, както следва: 24 месеца.
Валидност на офертата -  120 календарни дни.
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Комисията установи, че предлаганите от участника вани отговарят на 
изискванията на Възложителя, като съответствието се доказва от 
приложените оригинални брошури.

2. Съдържание на техническото предложение и кратко описание на 
техническото предложение на участник "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД - гр. 
София. Участникът е попълнил образеца на техническото предложение, 
съобразно направеното от Възложителя описание на предлаганите 
параметри на ваните.
В техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е 
предложил срок за изпълнение 19 календарни дни, считано от датата на на 
сключване на договора, но не по-късно от 20.03.2015 г.

Не е посочил гаранционни срокове.
Валидност на офертата -  91 календарни дни.

Т.к. участникът не е представил оригинални брошури, Комисията направи 
проверка на сайта на производителя на ваните, посочен в оторизационното 
писмо -  issuu.com/technomex/docs/general_catalogue_low и 
www.teida.it/out/media. На първия посочен сайт бе намерен каталог на 
фирмата производител technomex.
След проверка на заявените от участника параметри и официалната 
информация на производителя, Комисията установи следното:
2.1. Относно тангенторна хидромасажна вана:
- при записан от участника максимален обем от 600 литра, такава 

информация не се съдържа в каталога на производителя;
- за система перлен масаж -  в предложението е записано 182 отвора 

(26x7), а в каталога на производителя е посочено 14x5;
- в предложението е записано, че захранването е монофазно с 230 V, а от 

каталога на производителя е видно, че помпата е 400 V.
2.2. Относно малка хидромасажна вана:
- в предложението е записано максимален обем от 270 л. и работен обем 

от 200 л, а в каталога на производителя има посочен обем само от 190;
- за система перлен масаж -  в предложението е записано 98 отвора (14x7), 

а в каталога на производителя е посочено 11x5;

2.3. Относно четири камерна електрогалванична вана: Предложен е модел 
Т-4К/Е, който не присъства в актуалния каталог на производителя. 
Комисията откри предложения модел на линк www.pwsz.pila.pl. На същото 
място бяха открити инструкциите за работа -  наръчник на ползвателя. Бе 
установено, че:

б
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- участникът е записал в предложението си обем от 20 л и 30 л, а в 
наръчника е посочен максимален обем от 18 л. и 28 л., съответно на 
горната и долната камери.
- от наръчника се виждат размерите на ваната -  дължина, широчина и 

височина, като реалната широчина е 1000 мм, а изискването на 
възложителя е за максимум 960 мм;

Видно от гореизложеното е, че и трите предложени вида вани от участника 
не отговарят на изискванията на Възложителя.

Предвид горното, Комисията предлага на Възложителя да бъде отстранен 
от понататъшно участие в процедурата, "ЕЛПАК - ЛИЗИНГ" ЕООД - гр. 
Варна -  т.к. представеното от участника техническо предложение не 
отговаря на поставените от Възложителя изисквания.

До оценка на техническото предложението се допуска, следния участник: 
"АЛНЕД МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. София

VI. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Съгласно обявените от Възложителя условия се оценяват елементи на 
Техническото предложение, както следва:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Преди началото на подробното разглеждане на офертите, комисията 
извършва предварителна проверка на окомплектоваността на подадените 
предложения и съответствието им с изискванията, обявени в 
документацията за участие.

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и 
бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани при следните 
условия за определяне на комплексната оценка:

Оценката ще бъде извършена при посочените показатели и съответните им 
относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

КОФ = ТО и ЦО, където:

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната 
оценка:
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№ Показател Тежест на показателя в 
оценката в точки.

ТО Техническа оценка 60

ЦО Цена 40

Общо: 100

По показател ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА се оценяват преимуществата във 
функционалните възможности, техническите и естетическите характеристики на 
продуктите.

VI. ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

По показател ЦЕНОВА ОЦЕНКА: Оценката се определя съгласно 
формула:

Цгшп/ Цсъотв X 40

Където:

Цгшп - най -  ниската предложена цена за изпълнение на поръчката 

Цсъотв — предложената цена на съответния участник.

Комисията оценява предложението на участника с 60 т. със следните 
мотиви: Видно от представените оригинални каталози е, че оферираните от 
участника "АЛНЕД МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. София три различни вида 
вани напълно отговарят на изискванията на възложителя в техническо 
отношение, а като функционални възможности и естетически 
характеристики съответстват на медицинските изисквания за лечебни 
възможности.

Предложената от участника цена е в размер на 65 900 лв. без ДДС. 
При оценка на ценовото предложение участникът получава 40 т.

Общата оценка на участника е 100 т.

VII. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
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В резултат от извършеното класиране, комисията предлага на 
възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет 
„Доставка на 6 бр. вани за нуждите на "ПРО" ЕАД, клон "Павел 
баня“ да бъде избран класирания на първо място участник "АЛНЕД 
МЕДИКАЛ" ЕООД - гр. София.

Настоящият протокол се състави на 20.02.2015 г. и с изготвянето му 
работата на комисията окончателно приключи.

Членове:

2. Михаил Георгиев Михайлов - Експерт - "Обществени поръчки" в

Председател:

1. Гергана Илиева Кирова

"ПРО" ЕАД

3. Галина Богданова Русева

4. Андрей Василов Петров

5. Василка Стоилова Алекса]
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