
Днес, 10 ноември 2015 г., в 10:00 часа, в сградата на УСБАЛЕ „Академик Иван 
Пенчев” ЕАД , гр. София, ул. „Здраве" № 2, ет. 11, се проведе заседание на Комисията, 
назначена със Заповед № 204 от 10.11.2015 год. на изпълнителния директор на 
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД за разглеждане, оценка и класиране на постъпили 
оферти за участие в обществена поръчка по реда Глава осма „а” от ЗОП чрез публична 
покана, публикувана с уникален код 9047145 на Портала за обществени поръчки за 
избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпиране, дезинфекция, 
гладене, опаковка и транспорт на болнично бельо за нуждите на УСБАЛЕ „Акад. 
Иван Пенчев" ЕАД”, от комисия в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СЛАВЧЕВА -  главна мед. сестра 

Членове:
1. МАРИАНА КОВАНДЖИЕВА - главен счетоводител
2. ЖИВКА ЦОТОВА - ст. мед. сестра в Първа клиника по ендокринология и болести на 
обмяната
3. АЛБЕНА ПЕТРОВА - домакин
4. ВАНЯ ТОЛЕВА - юрист 
Резервни членове:
1. РАДКА ДИМОВА

Дневен ред:
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за участие 
в обществена поръчка по реда на Глава осма "а” от ЗОП чрез публична покана с 
предмет: „Изпиране, дезинфекция, гладене, опаковка и транспорт на болнично бельо 
за нуждите на УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” ЕАД”.
В работата си комисията се съобразява с нормативните разпоредби на ЗОП, 
вътрешните правила на възложителя, условията и изискванията на публичната 
покана и одобрената документация за участие в обществената поръчка по реда на 
Глава осма "а” от ЗОП с посочения по-горе предмет.

Действия и решения на комисията:
В 10:00 ч. Председателят установи, че всички членове на Комисията присъстват и 
обяви заседанието за открито.
След получаване на офертите, членовете на комисията подписаха и представиха 
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.1 от ЗОП.
На заседанието не присъстват представители на участниците, представители на 
средствата за масово осведомяване или на други лица.



Видно от представения списък на фирмите в деловодство на УСБАЛЕ „Акад. Иван 
Пенчев” ЕАД са постъпили следните оферти:

1. Оферта с вх. № 217/09.11.2015 год. от „ЛИМА 1" ООД, постъпила в 14:08 часа;
2. Оферта с вх. № 218/09.11.2015 год. от ЕТ „БОЯН НАКОВ-91", постъпила в 14:10 

часа;

I. Отварянето на офертите се извърши при условията на чл.68, ал.З от ЗОП по реда на 
тяхното постъпване, разглеждане на документите за подбор и оповестяване на 
ценовите предложения.

Комисията констатира, че всички представени оферти са в запечатан плик, 
непрозрачен, с ненарушена цялост, постъпили са в указания в публичната покана 
срок, като са спазени формалните изисквания за участие.

След отварянето на офертите, комисията обяви ценовите предложения, както 
следва:

„ЛИМА 1" ЕООД -  1,80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/ за един килограм. 
ЕТ „БОЯН НАКОВ-91" -  1,80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/ за един 

килограм.
Комисията пристъпи към разглеждане, оценка и класиране на офертите. 

Оферта с вх. № 217/09.11.2015 год. от „ЛИМА 1" ЕООД

След обстойно разглеждане на представените документи, членовете на 
комисията установиха, че участникът е представил изискуемите документи, 
определени в утвърдената документация и Публичната покана.

С оглед установеното съответствие на представените документи за подбор и 
доказаните възможности за изпълнение на поръчката, комисията реши:

Допуска „ЛИМА 1” ЕООД до участие в етапа за оценка и класиране на 
офертата.

Ценовото предложение на участника е: 1,80 лв. /един лев и осемдесет 
стотинки/ за един килограм.

Оценка по показателя Ценово предложение -  П1 -  предложена цена 1,80 лв. 
/един лев и осемдесет стотинки/ за един килограм -  40 точки

П1 = (Ц ш т /  Щ) х 40 =

1,80/1,80x40 = 40 точки

Опенка по показателя техническо предложение П2 -  60 точки 

Мотиви:
В техническото си предложение участникът е описал предлаганият от него подход, 
план за работа и организация, като е посочил, че всяка сутрин кола на дружеството



отива в определено време на адреса на болничното заведение, от където получава 
мръсното бельо от упълномощен служител със съответните съпътстващи 
документи. Описано е транспортирането и получаването на прането от отговорник в 
базата на участника, в помещение, специализирано само за изпиране, 
отговорностите на отговорника, както и функциите и спецификите на пералнята. 
Посочени са препаратите, с които се работи. Описани са процесите по сушене, 
гладене и пакетиране. Участникът е представил технологичния процес на изпиране 
и дезинфекция на прането. Описани са и технологията на гладенето и опаковането 
на работните дрехите на лекари и сестри, което се различава от това на 
остананалото болнично бельо.
Участникът е разгледал следните рискове: възникване на форсмажорни 
обстоятелства (природни бедствия), авария в електорзахранването, спиране на 
водата, повреда в автомобил, повреда в машина, сериозна повреда на машина, 
временна липса на препарати и консумативи, отсъствие на основни служители и е 
преложил мерки за действие и преодоляване, при евентуалнота им възникване. 
Участникът е предложил и допълнително безплатни шивашки услуги в случай на 
скъсване или разшиване на болничното бельо, пижами и др.
Участникът е посочил, че при възникване на нужда от оборотно бельо, същият 
разполага със собствен склад с достатъчно количество оборотно бельо за 
обезпечаване на възникнали нужди през целия период на договора и ще подържа 
2200 комплекта налично оборотно бельо.
Участникът е представил подробна пълно и детайлно описана организация и 
методология с пълно описание на разпределението на ресурсите по видове работи, 
като е включил човешки и технически ресурс, идентифицирани са най-много на 
брой възможни ситуации и рискове и са предложени по преценка на участника 
ефективни мерки за действие и преодоляване. Предложението е адекватно, 
последователно и показва опит и познаване на обекта. Участникът е предложил най- 
много на брой количество оборотно бельо.

Въз основа на изложеното Участникът получава 60 точки за показателя П2.

Съгласно методиката комплексната оценка на участникът /К О / е равна на 
сбора от оценките, получени по двата показателя.
КО= П1+П2
КО на участника =40+60 = 100 точки

Оферта свх.№ 218/09.11.2014 год. от ЕТ ..БОЯН НАКОВ-91"

След обстойно разглеждане на представените документи, членовете на 
комисията установиха, че участникът е представил изискуемите документи, 
определени в утвърдената документация и Публичната покана.

С оглед установеното съответствие на представените документи за подбор и 
доказаните възможности за изпълнение на поръчката, комисията реши:

Допуска ЕТ „БОЯН НАКОВ-91” до участие в етапа за оценка и класиране на 
офертата.



Ценовото предложение на участника е: 1,80 лв. /един лев и осемдесет 
стотинки/ за един килограм.

Оценка по показателя Ценово предложение -  П1 -  предложена цена 1,80 лв. 
/един лев и осемдесет стотинки/ за един килограм -  40 точки

П1 = ( Ц т т  /  Щ) х 40 =

1,80/1,80x40 = 40 точки

Оценка по показателя техническо предложение П2 -  5 точки 

Мотиви:
В техническото си предложение участникът е описал предлаганият от него подход, 
план за работа и организация, като е посочил, че услугата ще се извършва ежедневно 
по утвърден от възложителя график, със срок за изпълнение в рамките на 24 часа от 
получаването на болничното бельо. Посочено е, че прането ще се извозва със 
собствен транспорт и за сметка на изпълнителя най-малко един път дневно, както и 
че изпраното бельо ще се доставя в полиетиленови, прозрачни пликове, сортирано 
по вид и с посочено количество, а работното облекло ще се досавя на закачалки 
също така в полиетиленови, прозрачни пликове. Участникът сочи още, че при 
приемането и предаването на бельото ще бъдат подписвани приемо-предавателни 
протоколи, както и че е съгласен възложителят да упражнява контрол по отношение 
на качеството. Участникът е предложил и допълнително безплатни шивашки услуги. 
Участникът не е идентифицирал възможни ситуации и рискове, респективно не е 
предложил мерки за действие и преодоляване.
Участникът е посочил, че ще поддържа 300 кг. налично оборотно бельо, като приема 
да достави безвъзмездно и без оскъпяване необходимото обортно бельо веднага 
след подписване на договор, като цялото доставено в периода на изпълнение на 
договора количество оборотно бельо остава собственост на възложителя след 
изтичане на срока на договора.
Участникът е представил описана организация с описание на разпределението на 
ресурсите, същата не е достатъчно задълбочена и подробна по отношение на 
техническия и човешкия ресурс. Предложението не е изчерпателно и не са описани 
методите на работа и не са включени всички дейности /липсва описание на 
дейностите по изпиране, дезинфекция и гладене и др./ Включеното в предлагания 
подход, план за работа и организация в голяма степен единствино преповтаря 
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, включени в публичната 
покана, като липсва методология на работа. Не са идентифицирани възможни 
ситуации и рискове и не са предложени по преценка на участника ефективни мерки 
за действие.
Въз основа на изложеното Участникът получава 5 точки за показателя П2.

Съгласно методиката комплексната оценка на участникът /К О / е равна на 
сбора от оценките, получени по двата показателя.
КО= П1+П2
КО на участника =40+5 = 45 точки



След направеното оценяване комисията класира постъпилите оферти, както следва: 
Първо място: „ЛИМА 1” ЕООД -  100 точки;
Второ място: ЕТ „БОЯН НАКОВ-91" -  45 точки;

Настоящият протокол се състави и удостоверява действията на комисията, 
назначена със Заповед № 204/ 10.11.2015 год. на изпълнителния директор на УСБАЛЕ 
„Акад. Иван Пенчев” ЕАД и на основание чл.101 г, ал. 4 от ЗОП се предава на 
Възложителя заедно с цялата документация в процедурата.

Протоколът съдържа 5 броя страници, състави се и се подписа от лицата, 
участвали в заседанието на комисия, назначена със Заповед № 204/ 10.11.2015 год. и 
технически е завършен на 17.11. 2015 г.

Председател:
МАРГАРИТА СЛАВЧЕВА -  главна сестра /
Членове:
1. МАРИАНА КОВАНДЖИЕВА -  главен счетоводител

2. ЖИВКА ЦОТОВА -  ст. мед. а  "  ошника

3. АЛБЕНА ПЕТРОВА -  домакин

5. ВАНЯ ТОЛЕВА -  юрист,


