
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД 

София 1431, бул. "Акад. Иван Гешов " № 19 тел.: 80 54 210; факс: 80 54 344 

УТВЪРЖДАВАМ: 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

/ЛЮБЧО ПЕНЕВ/ 

П Р О Т О К О Л 

2015г. 

В изпълнение на Решение № 335 / 27.05.2015 г. /допълнено със Заповед № 354 / 
08.06.2015г./ на Изпълнителния директор на СБАЛББ „Света София" ЕАД - Любчо 
Пенев, на 09.06.2015г. от 10.00 часа в аудиторията на СБАЛББ „Света София" ЕАД, 
Комисия в състав: 

Председател: доц. д-р Ваня Юрукова - зам. директор по медицинската дейност 
Членове: 1. Петър Савов - началник СТТС 

2. Анна Малечкова - организатор обществени поръчки 
3. Любомир Цветков - юрисконсулт 
4. инж. Пламен Димитров Петков - външен експерт 

започна своята работа по разглеждане и оценка на постъпилите оферти за Подмяна 
на асансьора с преустройство на асансьорната шахта в База 1 

На основание Чл.101а от ЗОП, във връзка с Чл14, ал.4 от ЗОП, с Публична покана изх. 
№ 855 / 27.05.2015г., публикувана на страницата на АОП под № 9042186 от 27.05.2015г. 
е получена единствена оферта от: 

1. Вх.№892/05.06.2015г. - „ХОУМ СЪРВИС" ООД 

Комисията получи офертата от техническия сътрудник в канцеларията. Членовете 
на Комисията подписаха декларация за обстоятелствата по Чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП. 

На заседанието, извършено при условията на Чл.68, ал.З от ЗОП не присъства 
представител на участника. 

Комисията отвари офертата и оповести ценовото предложение. На по-късен етап 
членовете на Комисията разгледаха представените документи. Комисията констатира, че 



всички изискуеми документи са налични и редовни. Няма пречка от юридическа гледна 
точка офертата да бъде допусната до по-нататъшно участие. 

Комисията разгледа предложената техническа оферта и мнението на специалистите е, 
че тя отговаря на изискванията на Възложителя и проекта. 

На основание Чл.101д от ЗОП, Комисията предлага на Изпълнителния директор на 
СБАЛББ „Света София" ЕАД да сключи договор за Подмяна на асансьора с 
преустройство на асансьорната шахта в База 1 с „ХОУМ СЪРВИС" ООД, при следзните 
цени: 

I. Цена за Строително - Ремонтните Работи /СРР/: 
1. Часова ставка за труд 4,50 лв./ч. 
2. Допълнителни разходи върху труда 95 %, равно на 4,27 лв./час 
3. Печалба върху труда и допълнителните разходи за труд 10%, равно на 0,88 

лв./час 
Общо сума /1+2+3/: 9,65 лв./час 

4. Доставно-складови разходи - 8 % 
5. Утежнени условия на труд - 35 % 

II. Цена за демонтаж на старата асансьорна уредба: 1 174 лв. 

III. Цена за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на асансьорната уредба: 
118 644,80 лв. 

КОМИСИЯ: 

Председател: доц. д-р Ваня Юрукова . . . . . . . . . 

Членове: 1. Петър Савов - ^Г... С<^\. 

2. Анна Малечкова -

3. Любомир Цветков -

4. инж. Пламен Димитров Петков 


