П Р О Т О К О Л
№1
на основание чл.97, ал.4, изр.1 от ППЗОП
ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-200/09.06.2017г. на
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при
условията и реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с
предмет:
ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКРАНИ ОТ
ПРЕМЕСТВАЕМИ СТЕНИ ОКОЛО ПЛОЩАДКИ ЗА ОТПАДЪЦИ И НИШИ ЗА
ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ГРАДИНСКИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ"
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с ID №9064462/
18.05.2017г.
Днес, 09.06.2017 г. комисията, назначена със Заповед № РД-05-200/09.06.2017г.
на Кмета на Община Костинброд, в състав:
Председател: Ангел Милчев - старши юрисконсулт, правоспособен юрист;
Членове:
1. инж. Пламен Боев - гл. инженер на Община Костинброд, притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,
съгласно длъжностна характеристика;
2. Лора Емануилова - младши експерт - счетоводител, свързана с предмета на
обществената поръчка, съгласно професионална компетентност
Резервен член:
1. Анита Кръстанова - н-к отдел „ФСД",
се събра в 10:00 часа, в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " №
1, етаж 1, стая № 10 за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява при условията и
реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с посочения по-горе
предмет, като при своята работа Комисията се съобразява с условията и изискванията,
посочени в Документацията, Методиката за оценяване на офертите и показатели за
оценяване, Техническото задание и проектодоговора.
Председателят на комисията откри публичното заседание, констатира че всички
членове на комисията са в наличност и няма правно основание, което да попречи
комисията да започне своята работа. На заседанието на комисията се установи, че
присъства Йордан Миланов, представител на фирма „ДИАМАНТ СТРОЙ 2011" ЕООД,
което е отразено в нарочен присъствен списък.
След което председателя прочете протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за
подадените оферти за участие в настоящата обществена поръчка, от който се установи
че в срока определен в обявата за подаване на оферти - 17:00 ч. на 08.06.2017г., са
постъпили 2 (две) оферти, а именно:
1

Наименование на Участника

Регистрационен
номер на
офертата

Дата на
получаване
на оферта та

Час на
получаване
на оферта та

1. „ДИАМАНТ СТРОИ 2011" ЕООД

08-00-63/1

02.06.2017г.

15.55ч.

2. „РИВ КОМЕРС" ЕООД

08-00-63/2

08.06.2017г.

10.23 ч.

Комисията установи, че участниците са подали своите оферти в срока,
определен от Възложителя.
Преди отваряне на постъпилите оферти, Комисията се запозна обстойно с
утвърдената от Възложителя Документация за участие в процедурата, Методиката за
оценяване на офертите и показатели за оценяване, Техническото задание и
проектодоговора. Съгласно документацията, критерият за оценка на офертите е
„икономически най-изгодна оферта", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, всички членове
на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от Закона за обществените
поръчки.
Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на
тяхното постъпване.
След като отвори офертата на Участник „ДИАМАНТ СТРОЙ 2011" ЕООД,
председателят на Комисията обяви ценовото предложение на участника, както следва:
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ВИД РАБОТА
Направа на тънък изкоп до 15см
Трамбоване основа
Доставка и полагане на трошена
фракция 0-30 (5 см.)
Трамбоване фракция
Полагане армирана мрежа ф8
Полагане на бетон Б25 (15 см.)
Бетонни блокове
монтаж
транспорт
стойност
10% непредвидени разходи
Обща стойност
20% ДДС
Стойност на 1 бр. площадка с ДДС
Обща сума за 13 броя площадки с
ДДС

ЕД-

МЯРКА

ОБЩА
КОЛИЧЕСЕДТВО
СТОЙНОСТ СТОЙНОСТ

мЗ
м2

4,257
28,38

19,685
14,605

83,80
414,49

мЗ
м2
м2
мЗ
бр.
бр.

1,419
28,38
28,38
4,257
38
1

31,75
14,605
8,255
236,8
75,87
723,9

45,05
414,49
234,28
1008,06
2882,90
723,90

1

247,81

247,81
6054,78
605,48
6660,25
1332,05
7992,31
103899,97

Председателят на комисията отвори офертата на Участник „РИВ КОМЕРС"
ЕООД, обяви ценовото предложение на участника, както следва:
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

2

ВИД РАБОТА
Направа на тънък изкоп до 15см
Трамбоване основа
Доставка и полагане на трошена
фракция 0-30 (5 см.)
Трамбоване фракция
Полагане армирана мрежа ф8
Полагане на бетон Б25 (15 см.)
Бетонни блокове
монтаж

ЕД.
МЯРКА
мЗ
м2
мЗ
м2
м2
мЗ
бр.
бр.

транспорт

КОЛИЧЕСОБЩА
ЕД.
ТВО
СТОЙНОСТ СТОЙНОСТ
4,257
16,00
68,11
28,38
4,00
113,52
1,419
28,38
28,38
4,257
38
1

60,00
42,00
45,00
85,00
60,00
30,00

1191,96
1277,10
361,85
2280,00
30,00

1

250,00

250,00

стойност
10% непредвидени разходи
Обща стойност
20% ДДС

85,14

5657,68
565,77
6223,45
1244,69

Стойност на 1 бр. площадка с ДДС
Обща сума за 13 броя площадки с
ДДС

7468,14
97 085,82

Комисията констатира, че ценовите предложения и на двамата участника
не надхвърлят прогнозната стойност на обществената поръчка, която е в размер
на 86 666,67 лв. (осемдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и
шестдесет и седем стотинки) без ДДС и включва всички разходи, необходими за
качествено изпълнение на поръчката, каквото е изискването на Възложителя.
С това публичната част от заседанието на Комисията приключи.
Комисията продължи своята работа по проверка за установяване на наличието и
редовността на документите, съдържащи се в офертите на участниците, с оглед
определените от Възложителя изисквания и на утвърдената от него документация по
обществената поръчка.
Комисията извърши проверка на представените от Участниците документи,
в резултат на което констатира:
Участник „ДИАМАНТ СТРОЙ 2011" ЕООД е предоставил следните документи:
№
1.
2.
3.

Документ
Административни сведения по образец №1
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП по образец №2
Техническата оферта по образец - Образец №4
Офертата се придружава от пълно описание на
техническите характеристики на СМР дейностите,
съгласно Техническото задание, одобрено от
Възложителя, като е приложен и снимков материал,
съгласно изискванията на Възложителя.

Констатация на
комисията
Да
Да
Да
Участникът е
предложил срок за
изпълнение на
предмета на
договора - 55
(петдесет и пет)
календарни дни от
получаване на
заявка от страна на
3

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Възложители и
гаранционен срок 10 (десет) години, с
което е спазил
изискванията,
указани в
Техническото
задание, одобрено от
Възложителя
Да
Да
Да

Ценовото предложение на участника по образец №5
Проект на договор по образец №6
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 97,
ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5
и т.7 от ЗОП) - Образец №7.
Декларация за липса на свързаност с друг участник по
Да
чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец №8.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения
Да
проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква «в» от
ППЗОП - Образец № 9
Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39,
Да
ал. 3, т. 1, буква «г» от ППЗОП - Образец № 10
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Неприложимо
- Образец № 3
Копие от договор с №16/16.02.2016г. за изпълнена
Участникът е
услуга с предмет идентичен с предмета на обществената доказал, че има опит
поръчка, придружен със Списък на изпълнените услуги
в изпълнението на
и Референция с №70-00-267/31.05.2017г.
услуги, идентични
или сходни с предмета
на обществената
поръчка - за
последните 3 /три/
години от датата на
подаване на
заявлението

Комисията констатира, че участникът „ДИАМАНТ СТРОЙ 2011" ЕООД е
представил всички изискуеми от Възложителя документи за подбор, като е спазил
и съответната форма и се е съобразил с изискванията, указани от Възложителя в
Документацията и Техническото задание.
Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да
допусне офертата на участника „ДИАМАНТ СТРОИ 2011" ЕООД до оценка и
класиране в процедурата, съгласно Методика за оценяване на офертите и
показатели за оценяване, одобрена от Възложителя.
Участник „РИВ КОМЕРС" ЕООД, е предоставил следните документи:
№
1.
2.
3.
4.

Документ
Съдържание на офертата
Административни сведения по образец №1
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП по образец №2
Техническата оферта по образец - Образец

№4

Констатация на
комисията
Да
Да
Да
Да
4

Офертата се придружава от пълно описание на
техническите характеристики на СМР дейностите,
съгласно Техническото задание, одобрено от
Възложителя, като е приложен и снимков материал,
съгласно изискванията иа Възложителя.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Участникът е
предложил срок за
изпълнение иа
предмета иа
договора - 60
(шестдесет)
календарни дни от
получаване иа
заявка от страна иа
Възложителя и
гаранционен срок - 7
(седем) години, с
което е спазил
изискванията,
указани в
Техническото
задание, одобрено от
Възложителя
Да
Да

Ценовото предложение на участника по образец №5
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 97,
ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1-5
и т.7 от ЗОП) - Образец №7.
Декларация за липса на свързаност с друг участник по
Да
чл. 101, ал.11 от З О П - Образец №8.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения
Да
проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква «в» от
ППЗОП - Образец № 9
Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39,
Да
ал. 3, т. 1, буква «г» от ППЗОП - Образец № 10
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Неприложимо
- Образец № 3
Списък на строителството, идентично или сходно с
Участникът е
предмета на поръчката, изпълнено през последните 3 доказал, че има опит
(три) години, считано от датата на подаване на офертата
в изпълнението на
от участника и Приемно-предавателен протокол от
услуги, идентични
25.11.2016г.
с
посочване
на
Договор
с
или сходни с предмета
№296/09.11.2016г.
на обществената
поръчка - за
последните 3 /три/
години от датата на
подаване на
заявлението

Комисията констатира, че участникът „РИВ КОМЕРС" ЕООД е
представил всички изискуеми от Възложителя документи за подбор, като е спазил
и съответната форма и се е съобразил с изискванията, указани от Възложителя в
Документацията и Техническото задание.
Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да
допусне офертата на участника „РИВ КОМЕРС" ЕООД до оценка и класиране в
процедурата, съгласно Методика за оценяване на офертите и показатели за
оценяване, одобрена от Възложителя.

След подробно разглеждане иа Ценовите предложения иа двамата
участника Комисията констатира в Ценовото предложение на „РИВ КОМЕРС"
ЕООД - цена от 30 (тридесет) лева за монтаж на 1 брой площадка, състояща се от
38 бетонни блока тип „лего", монтирани във фигурация и по начин подробно
описани в Техническото задание, одобрено от Възложителя.
На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП и водена от горното Комисията взе
единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да поиска писмени разяснения в срок от 5 (пет) работни дни от
получаване на настоящия протокол от участника „РИВ КОМЕРС"
ЕООД по отношение на така предложената цена от 30 (тридесет) лева за
монтаж на 1 брой площадка за отпадъци.
2. Комисията да продължи своята работа след изтичане на горепосочения
срок.

На основание чл. 51, ал. 5, т. 3 и чл. 54, 7 от ППЗОП, членовете на
Комисията съставиха и подписаха Протокол № 1, състоящ се от 6 (шест) страници.
Протоколът се подписа от членовете на Комисията без „особено мнение".
Председател: Ангел Милчев:

п

/ старши юрисконсулт, правоспособен юрист/
Членове:
1. Анита Кръстанова:

,п

/н-к отдел „ФСД"/

2. Лора Емануилова:

п

/младши експерт - счетоводител/

гр. Костинброд
28.06.2017г.

Протоколът е съставен от:
п
Ангел Милчев, старши юрисконсулт

П....П
УТВЪРДИЛ
ЛЮБЕН КЪНЧЕВ,
за Кмет на ОбА Костинброд
Съгласно Заповед с №РД-05-211/26.06.2017г.
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