УТВЪРЖДАВАМ
ПРОТОКОЛ 1 И ПРОТОКОЛ 2: /П*/
/ЕМИЛ ИЛИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ/
26.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ 2

Днес 26.09.2016 г. в 10.00 ч., комисия, назначена със заповед № 3-361/13.09.2016 г.
на Кмета на Община Струмяни, на основание чл. 17, ал. 1 и чл. 20, ал. 3, т. 2 /услуги и
доставки/ и чл. 97 от ППЗОП и във връзка с обявена по реда на глава двадесет и шеста
от ЗОП чрез "събиране на оферти с обява" с № ОП-13/26.08.2016 г., с ID: 9055842 на
АОП и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с
ID: 9056283 на АОП, с предмет: „ Изготвяне на инвестиционен технически проект
за детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска
градина „Патиланци“, с. Микрево, Община Струмяни” в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Стоилова Александрова – правоспособен юрист от
списъка на външни експерти на АОП с № ВЕ-1511 с регистрация от 08.03.2016 г.
ЧЛЕНОВЕ:
1. Василка Илиева Панкова – ст.експ. в дирекция ОССИД
2. Мария Георгиева Ангелова– специалист в дирекция ОССИД
3. Ива Герасимова Тушева – мл. експ. в дирекция ОССИД
4. Райна Димитрова Серезлиева - ст. инсп. в дирекция ОССИД
Резервни членове:
1. Нели Огнянова Ризова– мл. експ. в дирекция АПИФО
2. Петя Василева Тасева – зам.кмет по стопанските дейности
се събра в 10.00 ч. в Залата на общински съвет – Струмяни в сградата на Общинска
Администрация – Струмяни, с. Струмяни, общ. Струмяни, пл. 7 – ми Април № 1 да
отвори и разгледа допълнително представени документи и да оцени оферти за
посочената по-горе обществена поръчка.
Всички редовни членове на комисията присъстваха на заседанието, поради, което не се
наложи влизането на резервни членове.
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Председателят на комисията прие допълнително получените документи от г-жа Гергана
Лъшева на длъжност „Младши експерт”, Дирекция „АПИФО”.
Всички членове на комисията констатираха, че получените допълнително документи от
„ФРИБУЛ“ ООД, гр. Варна са в непрозрачен плик.
С писмо изх. № 0804-1131/14.09.2016 г. на Председателя на комисията е изпратен
Протокол № 1 на участниците в обществената поръчка - „АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ“
ЕООД, гр. София и „ФРИБУЛ“ ООД, гр. Варна, като на основание чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП, комисията е предоставила възможност на участника „ФРИБУЛ“ ООД да
представи нова информация, да допълни или да поясни представената информация с
която да докаже съответствието си с критериите за подбор в срок от 5 /пет/ работни дни
от получаването на протокол 1. С Протокол 1 на участника „ФРИБУЛ“ ООД е указано
да представи нов ЕЕДОП.
И двамата участници са получили Протокол 1 на 15.09.2016 г. по куриер „Еконт”,
съответно „АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София е получило протокола на
15.09.2016 г. с № на обратна разписка 232454795, а „ФРИБУЛ“ ООД, гр. Варна е
получило протокола на 15.09.2016 г. с № на обратна разписка 232454796.
В срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП „ФРИБУЛ“ ООД с вх. № 66ф-213/16.09.2016 г. са
представили нов ЕЕДОП, с информация, съобразно указанията на комисията. Също
така с вх. № 66ф-216/19.09.2016 г. „ФРИБУЛ“ ООД са представили нов ЕЕДОП, с
информация, съобразно указанията на комисията на имейла на общината. И двата
представени нови ЕЕДОП – а са с идентично съдържание. С представянето на
документа „ФРИБУЛ“ ООД доказват, че отговарят на критериите за подбор и се
допускат до по-нататъшно разглеждане на представената от тях оферта.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на офертите, по реда на тяхното
постъпване, като критерия за възлагане на поръчката е: Икономически най-изгодна
оферта, определена въз основа на следните критерии за възлагане: оптимално
съотношение между качество /цена, което се оценява въз основа на цената и
показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената
поръчка (Чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП).
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се
оценяват по следния начин:
Показатели за комплексна оценка на офертата и относителната им тежест.
Комплексната оценка се получава по формулата:
К = К1+К2
Максималният брой точки е К=100. Оценката на офертата се извършва при следните
показатели:
А. Показател К1 – Срок на изпълнение – максималният срок за изпълнение е 20 дни.
Максимален брой точки по показател К1 e 70 т. Оценката по показателя се извършва по
формулата:
К1= (Срок (мин.брой календарни дни) / Срок (участник) ) х 70 т.
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Където: Срок (мин.брой календарни дни) е най-краткия предложен от участник срок
в календарни дни за изпълнение на цялата поръчка; Срок (участник) е предложения
срок в календарни дни за изпълнение на поръчката от оценявания участник.
Б. Показател К2 – предлагана цена, без вкл. ДДС:
Максималният брой точки по Показател К2 е 30. Предложенията на участниците се
оценяват по формулата:
К2 = (Пц (мин. лева)/Пц (участник)) х 30 т.,
Където: Пц (мин. лева) е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на
поръчката от предложените от всички допуснати участници цени; Пц (участник) е
предложената обща стойност за изпълнение на поръчката от оценявания участник.
Оценка на срока за изпълнение – показател К1.
1.Оферта 1, подадена от „АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. София с вх. № 66ф199/01.09.2016 г. в 13.20 ч., с посочена цена – 40 000 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение, посочен от участника е 5 (пет) календарни дни.
2. Оферта 2, подадена от „ФРИБУЛ“ ООД, гр. Варна, с вх. № 66ф-205/07.09.2016 г. в
11.37 ч., с посочена цена 34 000 лв. без ДДС.
Срокът за изпълнение, посочен от участника е 15 (петнадесет) календарни дни.
К1: „АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД = 5/5Х 70 = 70 точки

К1: „ФРИБУЛ“ ООД = 5/15Х 70 = 23.33 точки
Оценка на показател К2 – предлагана цена, без вкл. ДДС.
К2: „АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД = 34 000/40 000 Х 30 = 25.5 точки

К2: „ФРИБУЛ“ ООД = 34 000/34 000 Х 30 = 30 точки
Обща оценка – К на „АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: К1 + К2 =70 + 25.5 = 95.5
точки
Обща оценка – К на „ФРИБУЛ“ ООД: К1 + К2 = 23.33 + 30 = 53.33 точки

Въз основа на получените резултати от оценката, комисията извърши следното
класиране:
На място: „АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
На второ място: „ФРИБУЛ“ ООД
Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обявена по реда на глава
двадесет и шеста от ЗОП чрез "събиране на оферти с обява" обществена поръчка, с
предмет: „ Изготвяне на инвестиционен технически проект за детски площадки и
спортни съоръжения и ремонт на сградата на Детска градина „Патиланци“, с.
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Микрево, Община Струмяни” да бъде определен участника, класиран на първо
място, а именно: „АРГОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.
Комисията приключи своята работа на 26.09.2016 г. в 11.00 ч., и представи протокола
от своята заключителна работа на Възложителя за утвърждаване, ведно с протокол 1 от
13.09.2016 г.

Настоящият протокол следва да се изпрати на всички участници в деня на
публикуването му в профила на купувача по пощата, куриер, на ръка или по реда на
Закона за електронния подпис и електронния документ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Василка Стоилова Александрова – правоспособен юрист от
списъка на външни експерти на АОП с № ВЕ-1511 с регистрация от 08.03.2016 г.
П*
ЧЛЕНОВЕ:
1. Василка Илиева Панкова – ст.експ. в дирекция ОССИД П*

2. Мария Георгиева Ангелова– специалист в дирекция ОССИД П*

3. Ива Герасимова Тушева – мл. експ. в дирекция ОССИД П*

4. Райна Димитрова Серезлиева - ст. инсп. в дирекция ОССИД П*

*Забележка: подписите са заличени в съответствие с разпоредбите на чл. 2 от Закона за
защита на личните данни.
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