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ДОКЛАД 

от работната група, назначена със Заповед № РД-11-65/ 24.02.2022 год. 

 

Относно: Покана от 04.03.2022 г. за представяне на оферти за актуализиране на 

единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, както и 

актуализиране на количествено-стойностните сметки (КСС) на инфраструктурните 

обекти на системата за спешна медицинска помощ (СМП), за които Министерство на 

здравеопазването планира да бъдат извършени интервенции 

   

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ГРИБНЕВ, 

Във връзка с установената в края на 2021 година невъзможност за възлагане на 

планираните обществени поръчки с предмет извършване на строително-монтажни работи в 

изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за 

спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020, дължаща се на значително повишените цени на материалите и труда в сектор 

„Строителство“ в сравнение със заложените по проекта (актуални към датата на 

изготвянето им през 2018 година), с доклад рег. № 75-29-99/23.02.2022 год. (Приложение 

№ 1) беше инициирана обществена поръчка за избор на изпълнител за установяване на 

актуалните цени по отделните дейности в строителството към началото на 2022 год., както 

и да бъде направен сравнителен анализ за промяната на цените в сектор „Строителство“ за 

2020 год. и 2021 година.  

За целта сформираната със Заповед № РД-11-65/ 24.02.2022 год. (Приложение № 2) 

работна група изготви техническа спецификация, определи изискванията за изпълнението 

ѝ и прогнозната стойност на поръчката. Тъй като очакваната стойност е под 30 000 лева без 

ДДС, същата може да бъде възложена директно на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки.  

За постигане на максимална публичност и прозрачност при възлагането на поръчката, 

както и с цел достигане до максимален брой потенциални изпълнители, утвърдените от Вас 



с доклад от 04.03.2022 год. (Приложение № 3) Покана за представяне на оферти, техническа 

спецификация и проект на договор бяха публикувани на интернет страницата на 

Министерството на здравеопазването на 04.03.2022 год., със срок за представяне на 

офертите до 17:30 ч. на 11.03.2022 година. 

В посочения по-горе срок в деловодството на министерството постъпиха две оферти, 

както следва: 

1. Оферта с вх. № 26-01-50/11.03.2022 год. от „Алфа Пи Проджект“ ООД 

(Приложение № 4), предложил цени за изпълнение на поръчката, както следва: 

1.1. Цена за установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. 

юли 2021 г. и м. януари 2022 год. цени на предвидените видове СМР (услугите 

по т.1.1. от Поканата) в размер на  27 430,00 лв. без ДДС; 

1.2. Цена за актуализация на подробни количествени стойностни сметки на един 

обект (услугите по т.1.2.) е в размер на  10,00 лв. без ДДС; 

2. Оферта с вх. № 26-01-51/11.03.2022 год. от „ЕйчЕс Архитекти“ ЕООД 

(Приложение № 5), предложил цени за изпълнение на поръчката, както следва: 

2.1.Цена за установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. 

юли 2021 г. и м. януари 2022 год. цени на предвидените видове СМР (услугите 

по т.1.1. от Поканата) в размер на  23 000,00 лв. без ДДС; 

2.2. Цена за актуализация на подробни количествени стойностни сметки на един 

обект (услугите по т.1.2.) е в размер на  1,00 лв. без ДДС; 

 

На 14.03.2022 г. на закрито заседание, комисията разгледа постъпилите оферти и 

установи, че и двамата участници са представили оферти в съответствие с условията на 

възложителя, придружени с документи, с които удостоверяват съответствието си с 

изискванията на поканата. След разглеждане на постъпилите оферти комисията извърши 

оценка и класиране на икономически най-изгодните оферти въз основа на утвърдената 

методика, както следва: 

 

 Оценка по показател А1 – „Цена за установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. 

януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 2022 год. цени на предвидените видове СМР“ 

(услугите по т. 1.1.): 

„Цена за установяване на актуалните към м. юли 2020 г., м. януари 2021 г., м. юли 2021 г. и м. януари 

2022 год. цени на предвидените видове СМР“ (услугите по т. 1.1.): 

Участник 

Предложена от участника 

цена за изпълнение на 

услугите по т. 1.1. 

Най-ниската 

предложена цена  за 

изпълнение на 

услугите по т. 1.1.  

Точки на участника  

  АЦ n АЦ мин. 
А1n 

(АЦ min./ АЦ n X 40) 

„Алфа Пи Проджект“ ООД 27 430,00 лв. 23 000,00 лв. 33,54 точки 

„ЕйчЕс Архитекти“ ЕООД 23 000,00 лв. 23 000,00 лв. 40,00 точки 

 

 Оценка по показател А2 – „Цена за актуализация на подробни количествени 

стойностни сметки на един обект“  (услугите по т. 1.2.): 

 

„Цена за актуализация на подробни количествени стойностни сметки на един обект“: 

Участник 

Предложена от участника 

единична цена за 

изпълнение на услугите по 

т. 1.2. 

Най-ниската 

предложена единична 

цена  за изпълнение 

на услугите по т. 1.2.  

Точки на участника  



  ЕЦО n ЕЦО мин. 

А2n 

(ЕЦО min./ ЕЦО n X 

60) 

„Алфа Пи Проджект“ ООД 10,00 лв. 1,00 лв. 6,00 точки 

„ЕйчЕс Архитекти“ ЕООД 1,00 лв. 1,00 лв. 60,00 точки 

 

 

 Комплексната оценка (КО) и класиране: 

Комплексна оценка и класиране  

Участник Комплексна оценка (А1n+А2n) Класиране 

„Алфа Пи Проджект“ ООД 39,54 точки II-ро място 

„ЕйчЕс Архитекти“ ЕООД 100,00 точки I-во място 

 

В резултат на работата си по разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за 

участие в поръчка с предмет: „Актуализиране на единичните цени за отделните видове 

строително-монтажни работи, както и на количествено-стойностните сметки на 

инфраструктурните обекти на системата за спешна медицинска помощ“, и в 

съответствие с утвърдените показатели и методика за избор на изпълнител комисията 

предлага да бъде сключен договор с класирания на първо място участник „ЕйчЕс 

Архитекти“ ЕООД. Стойността на договора ще бъде в общ размер до 23 217,00 лева без 

ДДС. 

Предлагаме доклада за класирането на участниците да бъде публикуван на интернет 

страницата на Министерство на здравеопазването след утвърждаването му от Ваша страна. 

 

Приложения – съгласно текста. 

 

Настоящият доклад се състави на 14.03.2022 година от работната група, назначена със 

Заповед № РД-11-65/24.02.2022 год. в следния състав: 

 

Председател: 
14.3.2022 г .

X Константинос Яглис

Константинос Яглис
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