ОБЩИНА

СТРУМЯНИ

П.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, тел 07434/31 08
факс: 07434/31 05, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com

Утвърдил: /П*/
Емил Илиев
Кмет на община Струмяни
Дата на утвърждаване: 20.11.2017г.

ПРОТОКОЛ
Днес 16.11.2017г. комисията назначена със Заповед № З-436/16.11.2017г.
на Вр.и.д. кмета на община Струмяни – З-435/13.11.2017г., за провеждане на
обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на
оферти с обява, в състав:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Председател: Анна Бистричка – юрист
Членове:
Фиданка Котева – заместник кмет по хуманитарните дейности;
Димитрина Танурска – старши счетоводител в дирекция АПИФО на
община Струмяни;
Василка Панкова – старши експерт в община Струмяни
Миглена Котева - Димитрова – специалист в община Струмяни;
Димитър Сарадинов – специалист в община Струмяни;
Вера Боянска – главен специалист КР и НС в община Струмяни

се събра в административната сграда на община Струмяни от 11.00 часа за
разглеждане и оценка на подадените оферти за обществена поръчка с
предмет: „Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с
реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“,
открита с решение № 0804-906/30.10.2017г. на кмета на община Струмяни.
Председателят на комисията откри заседанието в 11.00 часа, провери
присъствието на членовете на комисията и определи за секретар Василка
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Панкова. Комисията установи, че са налице всички условия за протичане на
заседанието.
При започване работата на комисията в заседателната зала на община
Струмяни нямаше представители на участниците в обществената поръчка и
други лица. Председателя на комисията представи на комисията приемо –
предавателен протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и подадените оферти,
видно от който в определения в поканата срок са подадени оферти, както
следва:
1. Оферта от „Алек Строй АН“ ЕООД, гр.Благоевград 2700, ул.“Иван
Михайлов“ № 49, оферта вх.№ 66ф-235/15.11.2017г., получена в 15:20
часа.
След като председателя прочете списъка с участниците подали оферти за
участие, всички членове на комисията подписаха декларация по чл.51, ал.8 от
ППЗОП.
Комисията констатира, че фирмата – „Ники Тур 99“ ЕООД, вписан в
търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 201178495, със
седалище и адрес на управление – с.Лещен 2962, общ.Гърмен, обл.
Благоевград, представлявано от управителя Никола Гамишев, до която
възложителят е изпратил покана за участие в процедурата, не е подала
оферта за участие.
Комисията пристъпи към разглеждане на получената оферта съгласно
чл.191, ал.2 от ЗОП – когато са получени оферти от лица, различни от
посочените в поканата, възложителя ги разглежда и класира, ако отговарят на
обявените

условия

и

съответстват

на

публикуваната

Техническа

спецификация.
Комисията констатира, че подадената оферта е представена в указания от
възложителя срок и съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП.
Представена е в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост.
Върху опаковката участниците са посочили необходимата информация,
изисквана от възложителя.
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На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на
офертите по реда на тяхното постъпване и оповестяване на ценовите
предложения.
1. Оферта с вх.№66ф-235/15.11.2017г. от „Алек Строй АН“ ЕООД,
вписан в търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК
202510000, със седалище и адрес на управление - гр.Благоевград 2700,
ул. „Иван Михайлов“ №49, представлявано от Николай Бачев управител.
Предлагана цена за изпълнение на поръчката – 17 145,24 /седемнадесет
хиляди сто четиридесет и пет лева и двадесет и четири стотинки/ без ДДС.
Комисията разгледа офертата и приложенията към нея, провери за
съответствието и с предварително обявените условия, като констатира
следното:
Всички изискуеми от Закона за обществените поръчки, Правилника за
прилагане на закона за обществените поръчки и от Възложителя документи
са представени от участника и съответстват напълно на норамативните
изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на
„Алек Строй АН“ ЕООД, вписан в търговския регистър към Агенция по
вписвания с ЕИК 202510000, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов“ №49, представлявано от Николай
Бачев - управител до разглеждане и по – нататъшно участие в процедурата.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на допуснатите оферти,
съгласно

предварително

одобрените

от

Възложителя

показатели,

относителна тежест и методика за оценка.
Председателя на комисията припомни на членовете на комисията, че
съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз
основа на икономически най-изгодната оферта, като в настоящата
обществена поръчка класирането на офертите се извършва по критерий за
възлагане „оптимално съотношение качество/цена” по чл. 70, ал. 2, т. 3
от ЗОП.
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1. Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до
оценка оферти, без да я променя.
2. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически
най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално
съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:
Максимален
брой точки

Относителна
тежест

Техническа оценка на офертата
(ТО)

100

50%

Финансова оценка на офертата
(ФО)

100

50%

Показател

Таблица 1
II.I. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/
3.

В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП,
показателят „Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка
на качеството на офертата въз основа организацията и професионалната
компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на
поръчката.
4. Техническата оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно
следната формула:
ТОN = ТО1 + ТО2
където:
ТОN е техническата оценка на офертата на участника N;
ТО1 е оценката по под-показател „Организация и
професионална компетентност на персонала – експертен и
трудов, на който е възложено изпълнението на поръчката”,
детайлно описан по-долу.
ТО2 е оценката по под-показател „Срок за изпълнение на
строителството”, детайлно описан по-долу.
5. Чрез
под-показателят
ТО1 „Организация
и
професионална
компетентност на персонала – експертен и трудов, на който е възложено
изпълнението на поръчката”се оценява предложената система за
организацията и ефективното управление на човешките ресурси,
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ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената
поръчка.
6. Максималната стойност на ТО1 е 60 точки. Конкретният брой точки по
под-показател ТО1 се определя за всяка оферта на базата на експертна
оценка, извършвана от комисията по следната методика:
7.
Чрез под-показателят ТО2„Срок за изпълнение на строителството”
се оценява срокът за изпълнение на строителството, включващ периода от
време от започване на РСМР до подписване на Приемо - предавателен
протокол. Кандидатите следва да пристъпят твърде отговорно и прецизно
към този елемент. Срокът за изпълнение на строителството не може да бъде
по-кратък от 10 календарни дни и по-дълъг от 20 календарни дни.
ТО2= Срок за изпълнение на строителството. Най-краткият срок за
изпълнение носи на участника 40 точки.
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по
следната формула:
Т2=

най  малък _ срок
Х 40
срок _ на _ участника

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната
запетая. Най-малък срок е най-краткия срок, офериран от участник, допуснат
до оценка на техническо предложение.
Срок на участника е оферираният от оценявания участник срок за
изпълнение на строителството.
8.

Ако участникът спечели обществената поръчка, но не изпълни обектите в
дадения от него срок за изпълнение, ще претърпи определените в
проектодоговора санкции.
II-II. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
9. Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва
съгласно следната методика:
ФОN = ФО1
където:
ФОN е финансовата оценка на офертата на участника N;
ФО1 е оценката по под-показател „Финансова оценка за
изпълнение на строителството”, детайлно описан по-долу.
Чрез под-показателят ФО1 „Финансова оценка за изпълнение на
строителството”се оценява цената за изпълнение на строителството.
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Кандидатите следва да пристъпят твърде отговорно и прецизно към този
елемент.
ФО1= Финансова оценка за изпълнение на строителството. Найниската цена за изпълнение носи на участника 100 точки.
За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по
следната формула:
ФО1= най  ниска _ цена Х 100
цена _ на _ участника

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната
запетая.
Най-ниска цена е най-ниската цена, оферирана от участник, допуснат
до оценка на ценовото предложение.
Цена на участника е оферираната цена за изпълнение на
строителството.
10. Максималната стойност на ФОN е 100 точки и се дава на участника,
предложил най-ниска цена.
II-III.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

11. Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния
начин:
КОN = ТОN х 0,50 + ФОN х 0,50
12. Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са
цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак
след десетичната запетая.
13. Максималната стойност на КОN е 100 точки.
 По

под-показателят

ТО1

„Организация

и

професионална

компетентност на персонала – експертен и трудов, на който е
възложено изпълнението на поръчката”
Комисията дава единодушно на участника „Алек Строй АН“ ЕООД, вписан
в търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 202510000, със
седалище и адрес на управление - гр.Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов“
№49, представлявано от Николай Бачев - управител – 60 точки.
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- участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен
състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят
отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на
дейностите и организационни мерки, които са необходими за качественото и
срочно изпълнение на възложените СМР.
- участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с
Възложителя.
1. За изпълнението на обекта на обществената поръчка е показано
разпределението по експерти и трудов ресурс (кой какво ще изпълнява) на
ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „отделна задача“ се
разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт/експерти и обособена група работници, и чието изпълнение
може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими
резултати);
2. За всяка от отделните задачи е дефиниран необходимия човешки ресурс –
ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на
отговорния/те за изпълнението им експерт/и;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от
експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката;
4. Описан е контрола върху изпълнението на отделните задачи, отчитането
на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.
5. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при
възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената
поръчка от страна на Възложителя;
6. Посочени са и други организационни мерки – по преценка на участника,
извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като
вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе
до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
 По под-показателят ТО2„Срок за изпълнение на строителството”
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Комисията дава единодушно на участника „Алек Строй АН“ ЕООД, вписан
в търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 202510000, със
седалище и адрес на управление - гр.Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов“
№49, представлявано от Николай Бачев - управител – 20 точки.
Участикът е предложил срок на изпълнение на поръчката 20 /двадесет/
календарни дни.
 По под-показателят ФО1 „Финансова оценка за изпълнение на

строителството”
Комисията дава единодушно на участника „Алек Строй АН“ ЕООД, вписан
в търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 202510000, със
седалище и адрес на управление - гр.Благоевград 2700, ул. „Иван Михайлов“
№49, представлявано от Николай Бачев - управител – 100 точки.
ФО1= 100 точки

Техническата оценка на „Алек Строй АН“ ЕООД, 1.
вписан
в
търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 202510000, със
седалище и адрес на управление - гр.Благоевград 2700, ул. „Иван
Михайлов“ №49, предсавлявано от Николай Бачев - управител:
ТОN = ТО1 + ТО2
Където: ТО1 – 60 точки; ТО2 – 20 точки
ТОN = 60 + 20
ТОN = 80 точки
Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния
начин:
КОN = ТОN х 0,50 + ФОN х 0,50
КОN = 80 х 0,50 + 100 х 0,50 = 40 + 50 = 90 точки
КОN = 90 точки
Въз основа на изчислените комплексни оценки на офертите на участниците
в процедурата, комисията класира учасниците, както следва:
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На първо място: „Алек Строй АН“ ЕООД, гр.Благоевград 2700 с общ брой
точки - 90.
Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена
поръчка с класирания на първо място участник - „Алек Строй АН“ ЕООД,
гр.Благоевград 2700 с общ брой точки - 90.
Настоящият протокол бе технически изготвен, подписан от комисията и
се предава на Възложителя заедно с цялата документация по провеждане на
процедурата на 20.11.2017г.
КОМИСИЯ:

Председател: /П*/
/Анна Бистричка/
Членове: 1 /П*/
/Фиданка Котева /
2. /П*/
/Димитрина Танурска/
3. /П*/
/Василка Панкова/
4. /П*/
/Миглена Котева – Димитрова/
5. /П*/
/Димитър Сарадинов/
6. /П*/
/Вера Боянска/

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.
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