ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ПРОТОКОЛ
Днес, 05.05.2016г., от 10:00 часа, в заседателната зала на административната
сграда на община Копривщица, Комисия, назначена със Заповед РД №
128/05.05.2016 год. на Кмета на община Копривщица, в състав:
Председател: инж. Тони Георгиев Малинов – Заместник кмет на община
Копривщица;
и
Членове:
1. Николай Дойчев Карагьозов – Секретар на община Копривщица;
2. инж. Османи Сардуи Родригес – Директор на дирекция „ТСУ“ при община
Копривщица;
3. Василка Иванова Стефлекова-Йовкова – Директор Дирекция „ФСД“ в община
Копривщица;
4. Теодора Симеонова Главчева – младши експерт „Евроинтеграция“ в община
Копривщица.
се събра с цел получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и за
класиране на участниците в обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по
реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, публикувана на
Портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки с уникален код
9052969 и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Копривщица
– www.koprivshtitsa.com., с предмет: „Избор на изпълнител за изграждане на
„Здравен център в УПИ V- 787, кв.55 по плана на град Копривщица“.
Комисията получи, разгледа и оцени офертите по реда, определен с
вътрешните правила на Възложителя и съгласно изискванията на чл.101 г. от ЗОП:
Председателят на комисията получи от гл. специалист „АО”
постъпилите оферти и регистър на приетите оферти.
Съгласно справката от регистъра, в срока, определен от Възложителя – до
17.00 часа на 04.05.2016 г., е постъпила една оферта от участник:
1. „Прима Инженеринг” ООД - оферта с вх.№ 1257/04.05.2016г. в 13:28
часа;
Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатан непрозрачен плик
с ненарушена цялост, съгласно изискванията на Възложителя и чл.101 в., ал.2 от
ЗОП.
След получаване на офертите членовете на Комисията попълниха декларации
за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2 - 4 от ЗОП.
При условията на чл.68, ал.3 от ЗОП, на заседанието на Комисията не
присъстваха представител на фирмата участник, както и прдставители на средствата
за масово информиране.
Отварянето на офертата се извърши от председателя на комисията, които
обяви ценовото предложение:
№
1.

Наименование
на
участника
„Прима Инженеринг” ООД

Предложена цена
без ДДС в лв.
82 421,54 лв.

Предложена цена с
ДДС в лв.
98 905,85 лв.
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След обявяване на ценовото предложение, членовете на комисията
продължиха своята работа, като разглеждането на офертите за съответствието им с
изискванията на Възложителя се извърши при спазване на реда по Глава осма „а” от
ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в община
Копривщица.
Комисията установи:
I.
Участник
„Прима
Инженеринг”
ООД,
с
оферта
Вх.№
1257/04.05.2016 г. е представил следните документи, придружени с електронен
носител:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата /образец №1/;
2. Представяне на участника /образец №2/;
3. Регистрационно удостоверение от Агенция по вписванията, Решение за
вписване в търговския регистър на Хасковски окръжен съд, Удостоверение за
пререгистрация на Кърджалийски окръжен съд, регистрация по БУЛСТАТ,
удостоверение за регистрация по ДДС;
4. Удостоверение за вписване в централния професионален регистър за
строежи ПЪРВА ГРУПА, ОТТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ;
5. Сертификати за съответствие по стандарти ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007;
6. Застрахователна полица „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството”;
7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – 2 бр. /образец № 3/;
8. Списък на строителството по чл.51, ал.1.т.2 от ЗОП /образец№4/,
придружен от приемо-предавателени протоколи и референции - 9 бр.;
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55,
ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8, т.2 от ЗОП- 2 бр.
/образец №5/;
10. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на
поръчката /образец №7/, с приложения - дипломи и трудови книжки;
11. Справка – декларация за строителните машини и техническото
оборудване /образец №8/ и приложения;
12. Техническо предложение /образец № 9/ с приложение линеен календарен
график;
13. Ценово предложение с приложения- КСС /образец №10/;
14. Проект на договор.
Участникът е представил в офертата си всички изискани от
Възложителя документи, като от съдържанието им е видно, че същият
отговаря на изискванията за технически възможности и квалификация,
поради което комисията допуска участника до оценка.
Участникът „Прима Инженеринг” ООД предлага:
1. Срок за изпълнение на поръчката – 90 календарни дни;
2. Цена за изпълнение на поръчката – 82 421,54 лв. без ДДС или 98 905,85
лв. с ДДС.
Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите
участници по обявения от Възложителя в публичната покана критерий
„Икономически най-изгодна оферта”.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по
формулата: КО = С +П + Ц, където:
С – Срок за изпълнение
П – Програма за изпълнение на обществената поръчка
Ц – Предложена цена
Максимална комплексна оценка КО = 100 точки
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Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в
комплексната оценка:
“С” е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за
изпълнение на поръчката /в календарни дни/.
Максимален брой точки – 10, получава офертата, с предложен най-кратък срок за
изпълнение.
С = (Сmin / Сi) х 10, където:
Сmin – представлява минималният (най-кратък)
изпълнение на поръчката /в календарни дни/;

предложен

срок

за

Сi – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от
съответния участник /в календарни дни/.
„П“ е показател, отразяващ тежестта на предложената от участника
Програма за изпълнение на обществената поръчка
Максималният брой точки, който участникът може да получи от оценката
на Програмата за изпълнение на обществената поръчка е 50 т. Точките се определят
от комисията съобразно указанията, разписани в документацията за участие:
„Ц“ - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена (ОБЩА
ЦЕНА) без ДДС на съответната оферта.
Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложена най-ниска
ОБЩА ЦЕНА без ДДС;
Ц = (Цmin / Цi) х 40, където
Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на
поръчката;
Цi – представлява цената, предложена от съответния участник.
Съгласно определената от Възложителя методика за оценка на офертите,
Участник „Прима Инженеринг” ООД, получава следната комплексна оценка:
С = (Сmin / Сi) х 10;
С=(90/90) х 10;
С= 10 т.
П = 50 т., След направен обстоен преглед на описаното техническо предложение
комисията установи, че участникът ясно и подробно е описал отделните етапи на
изпълнение на поръчката, участникът ясно и подробно е посочил видовете СМР и
последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на
техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване
технически и човешки ресурси, предлаганите методи за организация, контрол,
използвани технологии съответстват на технологичните изисквания, налице е пълно
съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на
предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на
работната ръка.
Ц = (Цmin / Цi) х 40
Ц= (82 421,54/82 421,54) х 40
Ц = 40 т.
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КО = 10 + 50 + 40 = 100 т.
Съгласно определената от Възложителя методика за оценка на офертите „Икономически най – изгодна оферта” и въз основа на получените резултати от
цялостното оценяване на офертата, Комисията Р Е Ш И :
І. КЛАСИРА участниците, както следва:
1. „Прима Инженеринг” ООД – 100 т.
IІ. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на
първо място участник „Прима Инженеринг” ООД.
Работата на комисията приключи на 05.05.2016 г., в 11:30 ч. и
протоколът с цялата документация е подготвен за предаване на
Възложителя.
Протоколът от работата на комисията, заедно с цялата документация
по обществената поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на Глава
осма „а” от Закона за обществените поръчки са предадени на Възложителя
на 09.05.2016 г.
Комисия:
1. ………………/П/……..……………….
(инж. Тони Малинов)
2. ………………/П/…..…………........
(Николай Карагьозов)
3. ………………/П/…..….……………….
(инж. Османи Родригес)
4. ………………/П/…..……………………
(Василка Стефлекова-Йовкова)
5. ………………/П/….…………………….
(Теодора Главчева)
ПРИЕЛ: /П/
ГЕНЧО ГЕРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
УТВЪРЖДАВАМ: /П/
ГЕНЧО ГЕРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
ДАТА: 11.05.2016 г.
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