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ОТНОСНО: Дейността ля комисия лачлачела п.с Заповед № РД-0^200/09.06.20Г/г. ла
Кмета ла Община Костинброд ча рачглсждапс, оцслка и класирали ла оферти и
процедури ча иъчлагане ла обществена поръчка чрч.ч събиране ла оферти с обява J ipii
3'словията л реда ла глина двадесет и шест от Закона ча обществените поръчки с
предмет:
ИЗВЪРШВАШ ПА СМР МА ОЬНКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ ПА ЕКРАНИ ОТ
ПРЕМЕСТВАНМИ СТЕНИ около ПЛОЩАДКИ ЗА ОТПАДЪЦИ И НИШИ ЗА
ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ГРАДИНСКИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ"
публикувана в Регистъра на общестаспите поръчки на А011, е 11) №9064402/
I 8.05.2017г.
Днес, 06.07,2017 г. комисията, назначена със Заповед № РД~05-200/09.06.2017г.
иа Кмета на Община Костинброд, в състав:
Председател: Ангел Милчев - старши юрисконсулт, правоспособен юрист;
Членове:
1. инж. Пламен Боев
- гл. инженер па Община Костинброд, притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка,
съгласно длъжностна характеристика;
2. Лора Емануилова - младши експерт - счетоводител, свързана е предмета па
общест вената 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 на допълнително изискани писмени разяснения от
участника „РИВ КОМЕРС" ЕООД по отношение иа така предложената цена от 30
(тридесет) лева за монтаж на 1 брой площадка за отпадъци 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 закрито заседание, констатира че всички
членове на комисията са в наличност и няма правно основание, което да попречи
комисията да започне своята работа.
Констатирано беше от Комисията, че допълнително изисканите писмени
разяснения от участника „РИВ КОМЕРС" ЕООД са представени - в запечатана,
непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост. Тримата членове на комисията я
разписаха. Председателя на комисията установи от входящия регистър, че опаковката
(плика) е подадена в Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид" №1, ет. 1, стая
№ 12 „Център за информация и обслужване на гражданите", в 11.29 часа на 04.07.2017г.,

г.с. л определения от комисията срок до 17:00 чаеа на 05.07.201 7J-.II ч и е п о н е к на
същата, съгласно чл.
а,и. 12 оч ШПОП единодушно вчеха еледпочо:
Р К Ш 15 II II Е :
1. Да разгледат и преценят получените писмени р nine m m ni or у ч н е ш iiicn
„РИВ КОМЕРС"" ЕООД ио отношение и» т а к а предложената цгн» oi 30
(чридесет) лева ча монтаж на 1 fipoii площадка ча отпадъци.
Комисията пристъпи към разглеждане и преценка
ачискаиито писмени разяснения от Възложителя, както е медни;

па

допълнително

1. Дружеството „РИВ КОМЕРС" ЕООД подчертава, че е Обучаваща
организация по Проект В(Ю5М20Р001«2.002-0001 на МОИ „('тудеиччжи практики<1>аза 1", финансиран от Oil ИОИР, кито в качестиото си пи бенефициент ползва
БЕЗПЛАТНО студентски труд в рамките на 240 часа. Участникът уточнява, чс
постоянно във фирмата практикуват между 10 и 30 студента, които усвояват зпа пия
чрез практика в реална работна среда.
2. „РИВ КОМЕРС" ЕООД посочва, чс фирмата е със седалище в гр. София и
изпълнява поръчки на територията па цялата страна, като участието в проекта ме е
ограничено по териториален принцип.
3. Участникът посочва, че предвижда извършването на монтажа па бетонов ите
блокове да бъде извършено от 8 човека в рамките на един ден и общо 7 дни за
изпълнение на монтажа на всички бетоновите блокове.
4. В допълнение участникът уведомява, че част от цената иа монтажа иа
бетоновите блокове се включва в цената за транспорт.
В подкрепа на тези свои твърдения участникът „РИВ КОМЕРС" Е О О Д с
приложил 2 (два) броя копия на договори с №496~Р/02.03.2017г.
и
№Р124/27.03.2017г.
При така изложените аргументи от участника „РИВ КОМЕРС" ЕООД по
отношение на предложената цена от 30 (тридесет) лева за монтаж иа 1 брой
площадка за отпадъци, състояща се от 38 (тридесет и осем) броя бетонови
блокове с различни размери, като повечето бетонни блокове са с тегло над 600
кг., и при условие, че за монтажа тип „лего" иа бетоновите блокове, е
необходима специална подемна техника, материали и участието на 8 човека
(според участникът „РИВ КОМЕРС" ЕООД), комисията излиза със становище,
че предложената цена от 30 (тридесет) лева за монтаж иа 1 брой площадка за
отпадъци е нереална и по никакъв начин не може да докаже възможност за
качествено извършване на дейностите по предмета иа настоящата обществена
поръчка в описания вид и обхват и при определените изисквания в
Техническото задание, одобрени от Възложителя.
На основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, комисията взе следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Предлага за отстраняване участника „РИВ КОМЕРС" ЕООД на този
етап от процедурата, като не се допуска до оценяване на Техническото и Ценово
предложения.
2. Пристъпва към оценяване на Техническото и Ценово предложения на
участника „ДИАМАНТ СТРОЙ 2011" ЕООД.
Оценяването на допуснатата оферта в настоящата обществена поръчка е съгласно
Показатели, относителна тежест и Методика за оценяване на офертите и показатели за
оценяване, посочена в Документацията на Възложителя.

Обществената поръчка се външна <n,t основа на "Икономически /ни) t/i.'ix )na
оферта". "Икономически
mtn-nwodna оферта" се определи въч основа па K'piiincj^iiii
"оптимално съотношение качестчо/цепа ".

№

Оценка

Показатели

1.

Предложена цена

KJ

по формула

2.

J аранциолеп срок

К2

по формула

3,

Срок за доставка и монтаж

КЗ

по формула

Коефициент
на
тежест е мах брой
точки
60 % - 60 точки
30 % - 30 точки
. . ___ „
.
.10%- J0 точки

i
1

Комплексната оценка (КО) на офертите сс получава като сбор от оценките но
отделните показатели, по следната формула (е максимален брой точки 100):
КО = К1 + К2 + КЗ
Показател К1 - „Предложена цена"
Предложенията на участниците относно предложената цена в български лева за
изпълнение на поръчката се оценяват по формулата:
К1 =

Пр.цена (мин)
* 60
Пр. цена (оценяван участник)

Участниците не
обществената поръчка.

трябва

да

надвишават

прогнозната

стойност

за

Показател К2 - " Гаранционен срок"
Предложенията на участниците относно гаранционните срокове в години се
оценяват по формулата:
К2 = Гаранционен срок (оценяван участник) * 30
Пр. Гаранционен срок (мах)
Минимален гаранционен срок е 5 години.
Участник предложил по-малък гаранционен срок ще бъде отстранен от
участие в процедурата.
Показател КЗ - „Срок за доставка и монтаж"
Предложенията на участниците, относно срока за доставка и монтаж в
календарни дни се оценяват по формулата:
КЗ =

Срок (мин.)
* 10
Пр. Срок (оценяван участник)

Максимален срок за изпълнение на настоящата поръчка е 90 дни.
Участник предложил по-голям срок за изпълнение ще бъде отстранен от
участие в процедурата.

Оценяване на офертата ла участника „ДИАМАНТ ( ТРОЙ 2011" ЕООД е ка мп
следва:

Показател К'1 „Предложена депа"
KI

;

103 900,03 ли.

. 11р,цсиа (.мин) .
* 60
11р. цена (оценяван участник)

Показател К2

103 900,03 ли.* 60
103 900,03 лв,

" Гаранционен срок"

К2 -- .Jjjji;ji)Jii;j()iien

60 точки,

10 i одшш

(оценяван участник) * 30 : .10 * .30 • 30 точки.

J 1р. Гаранционен срок (мах)

10

Показател КЗ - „Срок за доставка и монтаж"- 55 дни
КЗ -

Срок (мин.)

* 10 •-••••55.* 10 « 10 точки.

11р. Срок (оценяван участник)

55

Коплексиа оценка на участника „ДИАМАНТ СТРОЙ 2011" ЕООД
КО = К1 + К2 + КЗ = 60+30+10 =100 точки
С оглед на гореизложеното, комисията на основанис чл. 58, ал. 1 от
П1130П единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Класира допуснатия участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
събиране на оферти е обява при условията и реда на глава двадесет и шест от Закона за
обществените поръчки е 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"
както следва: Първо място: „ДИАМАНТ СТРОЙ 2011" ЕООД с 100 точки
2. С оглед иа така извършеното класиране, комисията предлага иа Кмета на
общината да възложи изпълнението на горепосочената обществена поръчка, на
фирма „ДИАМАНТ СТРОЙ 2011" ЕООД - класирана на първо място, при
условията на приетата оферта и протоколите на комисията.
Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на
офертите на участниците в настоящата обществена поръчка.
Решението на Комисията, заедно с протоколите и документите, изготвени в
хода на работа на комисията, да се предоставят за утвърждаване от Възложителя,
съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
С така осъществените действия, надлежно протоколирани завърши етапът от
работата на Комисията 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 IIA ('MP IIA Ol.lk I: .J 141 РАЖДАШ'. IIA MCPAIIII OI
IIPI;MI;(ТВАНМИЕТНННOKOJIOПЛОЩЛДКПЧЛОШАДЪЦН M ННИИПЛ
BPEMlillllO ("LXPAIIHllllH IIA ГРАДИНСКИ 11 П P< )l ITEJIIIII ()TI 1АД1.Ц11"
публикувана it Регистъра иа о(>щеп вените поръчки па AOII, c ID ,N'>0()o<M<i.y
'18.05.2017r.
Комисията състави и подписа Протокол .N" 2. състоящ се or 5 (пет) страници,
] ]ротоколът ос подписа от членовете па Комисия та беч „особено мнение".

Председател: Ангел М и л ч с в ^ й ^ ^ ^
/ старши юрисконсулт, правоспособен юрист/

Членове:

И

1. инж. Пламен Босв:

V

/гл. инженер на Община Костинброд/

2. Лора Емануилова:

|\

/младши експерт - сч^ус^одител/

гр. Костинброд
06.07.2017г.

Протоколът е съставен
Ангел Милчев, старши
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