Утвърдил:
п
РОСИЦА ТОПАЛОВА
Детска градина „Ален мак“, кв. Сарафово“
11.05.2020г.

ПРОТОКОЛ
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие за
възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява №32/11.03.2020г. на Росица
Топалова – Директор на ДГ „Ален мак“, кв. Сарафово“, с предмет: „Ремонт на Детска градина
„Ален мак“, кв. Сарафово“.
Днес на 27.03.2020 г. в 10.00 часа, гр.Бургас, в сградата на Детска градина „Ален мак“, кв.
Сарафово“, Комисията, определена със Заповед № 236/27.03.2020г. на Росица Топалова –
Директор на ДГ „Ален мак“, кв. Сарафово“, в състав:
Председател: – инж. Мирослав Жеков – гл. експерт в отдел „Геодезия и техническа
инфраструктура“ при Община Бургас;
Членове: Валерия Димитрова – Даалова - гл. юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки“ при
Община Бургас;
Инж. Марияна Богоева - гл. експерт в отдел „Строителство, озеленяване и енергийна ефективност“
при Община Бургас;
се събра на публично заседание в сградата на ДГ „Ален мак“, кв. Сарафово“, гр. Бургас, кв.
"Сарафово" ул. "Антон Иванов" № 24, Методически кабинет, да отвори офертите и да обяви ценовите
предложения за горепосочената обществена поръчка.
I. В първоначално определения от Възложителя срок са подадени 7 /седем/ оферти, които
Комисията отвори по реда на постъпването им, както следва:

1. ОФЕРТА, с вх.№ 61/25.03.2020г., 10:20ч. на “МИК БИЛД РУСЕ“ ООД, ЕИК 202414735,
със седалище и адрес на управление гр.Русе, ул.“Слави Шкаров“ № 4, представлявано от Марийка
Кирчева, marinov.ki@abv.bg,
2. ОФЕРТА, с вх. № 62/26.03.2020г. в 10:30ч. на ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ“, ЕИК
106017566, със седалище и адрес на управление: гр. Оряхово, ПК 3300,ул.“6-ти септември“ бл. 6,
вх. Б, ап. 16, ел.адрес: remo_nt@abv.bg, телефон: 0886 450055, факс: 09171/3372, представлявано
от Николай
Тошев - управител.
3. ОФЕРТА, с вх. № 63/26.03.2020г. в 10:45ч. на „АРК - БИЛДИНГ“ ООД, ЕИК 128048219,
със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ПК 8600, ул. “Железничарска“ № 12, ел. адрес:
ark_building@abv.bg, тел.: 046/661209, факс: 046/661209, представлявано от Стоян
Карапетров-управител.
4. ОФЕРТА, с вх. № 64/26.03.2020г. в 10:55ч. на „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, ЕИК 204190588,
със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ПК 2000, ул. “Тракия“ № 9, ел.адрес:
bgstroi@abv.bg, тел.: 0898 432288, представлявано от Цветелин
Митков - управител.
5. ОФЕРТА, с вх. № 65/26.03.2020г. в 14:31ч. на “РЕНДСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203918478, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ул. „Страхил“ № 6, вх. 2, ет. 2, тел.: 0888 280303,
ел.поща: rendstroi@gmail.com, представлявано от Стефан
Димитров - управител.
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6. ОФЕРТА, с вх. № 66/26.03.2020г. в 15:30ч. на "АДЕЛ-М" ЕООД, ЕИК 147109071, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ул. “Одрин“ № 3, ет. 4, стая 402, стая 403, тел.:
056/500506, 0895 500502 факс: 056/992874, e-mail: office@adel-m.com, представлявано от Милко
Петров-управител.
7. ОФЕРТА, с вх. № 67/26.03.2020г. в 17:00ч. на „ПОЛИСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 838169610,
със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ПК 8600, ул. “Балатон“ № 2, ет. 1, офис 1, тел.:
046/669154, 0878 789649, ел.адрес: eoodpolisstroj@abv.bg, представлявано от инж. Димитър
Керемидчиев - управител.
Офертите са подадени в срок, в непрозрачени опаковки, с ненарушена цялост, върху които е
отбелязано: подателят и входящ номер за входиране в деловодството на ДГ „Ален мак“.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и на средствата за
масово осведомяване.
На основание чл. 97, ал. 3 от ЗОП, комисията отвори офертите по реда тяхното постъпване и
обяви ценовите предложения на участниците:
Участникът “МИК БИЛД РУСЕ“ ООД, е предложил цена за изпълнение предмета на
обществената поръчка в размер на 94 343,45лв. (деветдесет и четири хиляди триста четиридесет и
три лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС или 113 212,14лв. (сто и тринадесет хиляди двеста
и дванадесет лева и четиринадесет стотинки) с ДДС.
Участникът ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ е предложил цена за изпълнение предмета на
обществената поръчка в размер на 94 432,91лв. (деветдесет и четири хиляди четиристотин
тридесет и два лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС или 113 319,49лв. (сто и тринадесет
хиляди триста и деветнадесет лева и четиридесет и девет стотинки) с ДДС;

Участникът „АРК - БИЛДИНГ“ ООД, е предложил цена за изпълнение предмета на
обществената поръчка в размер на 82 615,25лв. (осемдесет и две хиляди шестстотин и петнадесет
лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС или 99 138,31лв. (деветдесет и девет хиляди сто тридесет
и осем лева и тридесет и една стотинки) с ДДС;
Участникът „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, е предложил цена за изпълнение предмета на
обществената поръчка в размер на 77 303,70лв. (седемдесет и седем хиляди триста и три лева и
седемдесет стотинки) без ДДС или 92 764,44лв. (деветдесет и две хиляди седемстотин шестдесет
и четири лева и четиридесет и четири стотинки) с ДДС.
Участникът “РЕНДСТРОЙ“ ЕООД е предложил цена за изпълнение предмета на

обществената поръчка в размер на 96 417,50лв. (деветдесет и шест хиляди четиристотин и
седемнадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС или 115 701,00лв. (сто и петнадесет хиляди
седемстотин и един лева) с ДДС;
Участникът "АДЕЛ-М" ЕООД, е предложил цена за изпълнение предмета на обществената
поръчка в размер на 89 998,59лв. (осемдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и
петдесет и девет стотинки) без ДДС или 107 998,31лв. (сто и седем хиляди деветстотин деветдесет
и осем лева и тридесет и една стотинки) с ДДС;
Участникът „ПОЛИСТРОЙ“ ЕООД - Ямбол, е предложил цена за изпълнение предмета на
обществената поръчка в размер на 89 951,59лв. (осемдесет и девет хиляди деветстотин петдесет и
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един лева и петдесет и девет стотинки) без ДДС или 107 941,91лв. (сто и седем хиляди деветстотин
четиридесет и един лева и деветдесет и една стотинки) с ДДС;
На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа техническото
предложение на всеки участник. С това действие приключи публичната част на заседанието в
11:30ч.
II.Комисията продължи своята работа и пристъпи към разглеждане офертите и проверка
съответствието им с изискванията на Възложителя, посочени в обява с № 32/11.03.2020г. в
непроменен състав на 29.04.2020г., в 09.00ч. в сградата на ДГ „Ален мак“, кв. Сарафово,
Методически кабинет.
1.Участникът “МИК БИЛД РУСЕ“ ООД, е представил всички необходими документи за
подбор в обхват и съдържание, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в
цитираната
обява,
публикувана
и
достъпна
на
следния
адрес:
http://alenmak.iaabg.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/

Участникът е представил техническо предложение, в съответствие с изискванията на
възложителя.
Представено е ценово предложение, което е в рамките на максимално предвиденият финансов
ресурс. Същото отговаря на изискванията на Възложителя, с приложения в съответствие с
изискванията на Възложителя.
Предвид изложеното, Комисията допуска участника “МИК БИЛД РУСЕ“ ООД до понататъшно участие.
2.Участникът ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ“, е представил подписана Декларация по
чл.192, ал.3 от ЗОП, като същия не е попълнил относимата информация, за удостоверянване
съответствието с критериите за подбор.
Предвид изложеното и на основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП, комисията уведоми писмено
участника, с писмо с изх.№ 41 от 29.04.2020г. и му предостави срок от 3 работни дни, да отстрани
констатираната непълнота.
3.Участникът „АРК - БИЛДИНГ“ ООД, е представил всички необходими документи за
подбор в обхват и съдържание, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Обява,
публикувана
и
достъпна
на
следния
адрес:
http://alenmak.iaabg.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/

Участникът е представил техническо предложение, в съответствие с изискванията на
възложителя.
Представено е ценово предложение, което е в рамките на максимално предвиденият финансов
ресурс. Същото отговаря на изискванията на Възложителя, с приложения в съответствие с
изискванията на Възложителя
Предвид изложеното, Комисията допуска участника „АРК - БИЛДИНГ“ ООД до понататъшно участие.
4.Участникът „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, е представил Декларация по чл.192, ал. 3, т ЗОП, като
същия не е попълнил дали за него е налице обстоятелството т.4 от същата.
Предвид изложеното и на основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП, комисията уведоми писмено
участника, с писмо с изх.№ 42 от 29.04.2020г. и му предостави срок от 3 работни дни, да отстрани
констатираната непълнота.
5.Участникът “РЕНДСТРОЙ“ ЕООД, е представил всички необходими документи за подбор
в обхват и съдържание, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Обява,
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публикувана

и

достъпна

на

следния

адрес:

http://alenmak.iaabg.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/

Участникът е представил техническо предложение, в съответствие с изискванията на
възложителя.
Представено е ценово предложение, което е в рамките на максимално предвиденият финансов
ресурс. Същото отговаря на изискванията на Възложителя, с приложения в съответствие с
изискванията на Възложителя
Предвид изложеното, Комисията допуска участника “РЕНДСТРОЙ“ ЕООД до по- нататъшно
участие.
6. Участникът "АДЕЛ-М" ЕООД, е представил всички необходими документи за подбор в
обхват и съдържание, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Обява,
публикувана
и
достъпна
на
следния
адрес:
http://alenmak.iaabg.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/

Участникът е представил техническо предложение, в съответствие с изискванията на
възложителя.
Представено е ценово предложение, което е в рамките на максимално предвиденият финансов
ресурс. Същото отговаря на изискванията на Възложителя, с приложения в съответствие с
изискванията на Възложителя
Предвид изложеното, Комисията допуска участника "АДЕЛ-М" ЕООД до по- нататъшно
участие.
7. Участникът „ПОЛИСТРОЙ“ ЕООД", е представил всички необходими документи за
подбор в обхват и съдържание, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Обява,
публикувана
и
достъпна
на
следния
адрес:
http://alenmak.iaabg.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
Участникът е представил техническо предложение, в съответствие с изискванията на
възложителя.
Представено е ценово предложение, което е в рамките на максимално предвиденият
финансов ресурс. Същото отговаря на изискванията на Възложителя, с приложения в съответствие
с изискванията на Възложителя
Предвид изложеното, Комисията допуска участника кът „ПОЛИСТРОЙ“ ЕООД до понататъшно участие.
Комисията изпрати цитираните по- горе писма под №№ 41 и 42 от 29.04.2020г. на ЕТ „РЕМО
– НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ и „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, като с това приключи заседанието на
29.04.2020г. в 15:30ч.
III. На 07.05.2020г., в 09.00ч. в сградата на ДГ „Ален мак“, кв. Сарафово“, Комисията,
определена със Заповед № 236/27.03.2020г. на Росица Топалова – Директор на ДГ „Ален мак“, кв.
Сарафово“, пристъпи към преглед на допълнително представените документи, както следва:
1. Участникът „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД, е представил Декларация по чл.192, ал. 3, от ЗОП, с
вх.№ 68 от 04.05.2020г.
Комисията пристъпи към преглед на представената декларация и установи, че същата е
попълнена в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Обява, публикувана и
достъпна
на
следния
адрес:
http://alenmak.iaabg.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
Страница 4 от 16

Участникът е представил техническо предложение, в съответствие с изискванията на
възложителя.
Представено е ценово предложение, което е в рамките на максимално предвиденият финансов
ресурс.
Предвид изложеното, Комисията допуска участника кът „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД до понататъшно участие.
2. Участникът ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ“, е представил подписана Декларация по
чл.192, ал.3 от ЗОП, с вх.№ 69 от 05.05.2020г., с попълнена информация, в съответствие с
изискванията на Възложителя, посочени в Обява, публикувана и достъпна на следния адрес:
http://alenmak.iaabg.eu/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/
Участникът е представил техническо предложение, в съответствие с изискванията на
възложителя.
Представено е ценово предложение, което е в рамките на максимално предвиденият финансов
ресурс. Комисията пристъпи към преглед на представеното ценово предлоение и установи
следното:
Участникът ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ е предложил цена за изпълнение предмета на
обществената поръчка в размер на 94 432,91лв. без ДДС или 113 319,49лв. с ДДС.
В приложената количествена сметка е посочена обща стойност 93 681,91лв. без ДДС, с
непредвидени разходи. Предвид установеното несъотвтствие, Комисията е в невъзможност да
приложи методиката за оценка по показател ЦП – „Ценово предложение”, тъй като в ценовото
предложение се съдържат две различни цени.
Предвид изложеното Комисията предлага участника ЕТ „РЕМО – НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ за
отстраняване от по-нататъшно участие на основание чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП.
IV. Съгласно изискванията на Възложителя, комисията пристъпи към оценка на техническото
предложение на участниците въз основа на „Икономически най-изгодната оферта”. Икономически
най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база
на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна
оценка.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата
по следните четири показателя:
1. Показател „Работна програма за изпълнение на строителството“ (РП) с максимален
брой точки 45;
3. Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (СИ) с максимален брой точки 5;
4. Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 50
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:
КО = РП + ПС + ЦП
Участник № 1 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД
1. При преглед на представеното техническо предложение на участника „МИК БИЛД
РУСЕ“ ЕООД, комисията установи следното:
1.1 Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
1) Техническо предложение, по образец Приложение № 2, в което се съдържат:
- Срок за изпълнение на строителството – 90 (словом: деветдесет) календарни дни.
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- Предложение за реализиране на дейностите предмет на обществената поръчка
- Работна програма за изпълнение на строителство:
Подпоказатели
ДА НЕ
Работната програма отговаря на базовите изисквания на
Възложителя
посочени
в
документацията,
техническите
спецификации, и съдържа всяко едно от следните обстоятелства:
Х
 направено е предложение за реализирането на всички работи
и дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка
 всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка,
Х
са обезпечени с ресурси (работна сила, машини, оборудване
и материали), като разпределението им е съобразено с
технологичното време за изпълнение на съответната работа и
дейност.
- Линеен календарен план-график за видове СМР;
- План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и
отстраняване на скрити дефекти;
2) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са
в сила в страната (Приложение № 4);
3) Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката (Приложение № 5);
Оценка
по
показател
СТРОИТЕЛСТВОТО

РАБОТНА

ПРОГРАМА

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ДА

Точки

Подпоказатели
1

2

3

Работната програма съдържа организационна структура на екипа
отговорен за изпълнението на поръчката и разпределение на
отговорностите между членовете на екипа. Предложена e система за
организация и координация на лицата от екипа, ангажирани с
изпълнението на конкретната обществена поръчка, която обосновава
и гарантира изпълнението на предмета на поръчката, обвързано с
предложените от участника срок и качество на изпълнение, и в
съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.
Представен е план на доставките на материали и оборудване,
необходими при строителството, който обосновава качественото и в
срок изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложените
от участника срок и качество на изпълнение и в съответствие с
изискванията на възложителя и нормативната уредба.
Описани са мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта
за работа при неблагоприятни климатични условия. Предложени са
възможности за промяна на технологията и/или промяна/ съхранение
на използваните материали в зависимост от атмосферните условия.
Описани са мерките и процедурите за контрол върху сроковете за
изпълнение на дейностите и отделните поддейности.

НЕ

Х

15

Х

15

X
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Общо брой точки по Показател РП

30

3. Показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПС= Смин. / Сучастник х5
СИ участник- 90 календарни дни
СИ – 5т.
По показател РП - „Работна програма за изпълнение на строителството“ – 30 точки
По показател ПС– „Предложен срок за изпълнение на поръчката” – 5 точки
По показател ЦП– „Ценово предложение” – 40,97 точки
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ – 75,97 точки
Участник № 2 „РЕМО-НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ ЕТ
1. При преглед на представеното техническо предложение на участника „РЕМОНИКОЛАЙ ТОШЕВ“ ЕТ, комисията установи следното:
1.1 Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
1) Техническо предложение, по образец Приложение № 2, в което се съдържат:
- Срок за изпълнение на строителството – 90 (словом: деветдесет) календарни дни.
- Предложение за реализиране на дейностите предмет на обществената поръчка
- Работна програма за изпълнение на строителство:
Подпоказатели
ДА НЕ
Работната програма отговаря на базовите изисквания на
Възложителя
посочени
в
документацията,
техническите
спецификации, и съдържа всяко едно от следните обстоятелства:
Х
 направено е предложение за реализирането на всички работи
и дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка
 всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка,
Х
са обезпечени с ресурси (работна сила, машини, оборудване
и материали), като разпределението им е съобразено с
технологичното време за изпълнение на съответната работа и
дейност.
- Линеен календарен план-график за видове СМР;
- План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и
отстраняване на скрити дефекти;
2) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са
в сила в страната (Приложение № 4);
3) Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката (Приложение № 5);
Оценка
по
показател
РАБОТНА
ПРОГРАМА
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
СТРОИТЕЛСТВОТО
Подпоказатели

ДА

НЕ

Точки
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1

2

3

Работната програма съдържа организационна структура на екипа
отговорен за изпълнението на поръчката и разпределение на
отговорностите между членовете на екипа. Предложена e система за
организация и координация на лицата от екипа, ангажирани с
изпълнението на конкретната обществена поръчка, която обосновава
и гарантира изпълнението на предмета на поръчката, обвързано с
предложените от участника срок и качество на изпълнение, и в
съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.
Представен е план на доставките на материали и оборудване,
необходими при строителството, който обосновава качественото и в
срок изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложените
от участника срок и качество на изпълнение и в съответствие с
изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Х

Х

Описани са мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта
за работа при неблагоприятни климатични условия. Предложени са
възможности за промяна на технологията и/или промяна/ съхранение
X
на използваните материали в зависимост от атмосферните условия.
Описани са мерките и процедурите за контрол върху сроковете за
изпълнение на дейностите и отделните поддейности.
Общо брой точки по Показател РП

15

15

30

3. Показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПС= Смин. / Сучастник х5
СИ участник- 90 календарни дни
СИ – 5т.
По показател РП - „Работна програма за изпълнение на строителството“ – 30 точки
По показател ПС– „Предложен срок за изпълнение на поръчката” – 5 точки
По показател ЦП– „Ценово предложение” – отстранен, поради несъответствие в
обявената стойност за изпълнение(94432,91) и тази отразена в количествено
стойностната сметка(93681,91).
Предвид гореизложеното, комисията предлага участника „РЕМО-НИКОЛАЙ
ТОШЕВ“ ЕТ за отстраняване.
Участник № 3 „АРК-БИЛДИНГ“ ООД
1. При преглед на представеното техническо предложение на участника „АРКБИЛДИНГ“ ООД, комисията установи следното:
1.1 Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
1) Техническо предложение, по образец Приложение № 2, в което се съдържат:
- Срок за изпълнение на строителството – 90 (словом: деветдесет) календарни дни.
- Предложение за реализиране на дейностите предмет на обществената поръчка
- Работна програма за изпълнение на строителство:
Подпоказатели
ДА НЕ
Работната програма отговаря на базовите изисквания на
Възложителя
посочени
в
документацията,
техническите
спецификации, и съдържа всяко едно от следните обстоятелства:
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направено е предложение за реализирането на всички работи
и дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка
всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка,
са обезпечени с ресурси (работна сила, машини, оборудване
и материали), като разпределението им е съобразено с
технологичното време за изпълнение на съответната работа и
дейност.

Х
Х

- Линеен календарен план-график за видове СМР;
- План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и
отстраняване на скрити дефекти;
2) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са
в сила в страната (Приложение № 4);
3) Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката (Приложение № 5);
Оценка
по
показател
СТРОИТЕЛСТВОТО

РАБОТНА

ПРОГРАМА

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ДА

Точки

Подпоказатели
1

2

3

Работната програма съдържа организационна структура на екипа
отговорен за изпълнението на поръчката и разпределение на
отговорностите между членовете на екипа. Предложена e система за
организация и координация на лицата от екипа, ангажирани с
изпълнението на конкретната обществена поръчка, която обосновава
и гарантира изпълнението на предмета на поръчката, обвързано с
предложените от участника срок и качество на изпълнение, и в
съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.
Представен е план на доставките на материали и оборудване,
необходими при строителството, който обосновава качественото и в
срок изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложените
от участника срок и качество на изпълнение и в съответствие с
изискванията на възложителя и нормативната уредба.

НЕ

Х

Х

Описани са мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта
за работа при неблагоприятни климатични условия. Предложени са
възможности за промяна на технологията и/или промяна/ съхранение
X
на използваните материали в зависимост от атмосферните условия.
Описани са мерките и процедурите за контрол върху сроковете за
изпълнение на дейностите и отделните поддейности.
Общо брой точки по Показател РП

15

15

30

3. Показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПС= Смин. / Сучастник х5
СИ участник- 90 календарни дни
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СИ – 5т.
По показател РП - „Работна програма за изпълнение на строителството“ – 30 точки
По показател ПС– „Предложен срок за изпълнение на поръчката” – 5 точки
По показател ЦП– „Ценово предложение” – 46,79точки
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ – 81,79 точки
Участник № 4 „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД
1. При преглед на представеното техническо предложение на участника „БГ
СТРОЙ-Д“ ЕООД, комисията установи следното:
1.1 Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
1) Техническо предложение, по образец Приложение № 2, в което се съдържат:
- Срок за изпълнение на строителството – 90 (словом: деветдесет) календарни дни.
- Предложение за реализиране на дейностите предмет на обществената поръчка
- Работна програма за изпълнение на строителство:
Подпоказатели
ДА НЕ
Работната програма отговаря на базовите изисквания на
Възложителя
посочени
в
документацията,
техническите
спецификации, и съдържа всяко едно от следните обстоятелства:
Х
 направено е предложение за реализирането на всички работи
и дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка
 всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка,
Х
са обезпечени с ресурси (работна сила, машини, оборудване
и материали), като разпределението им е съобразено с
технологичното време за изпълнение на съответната работа и
дейност.
- Линеен календарен план-график за видове СМР;
- План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и
отстраняване на скрити дефекти;
2) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са
в сила в страната (Приложение № 4);
3) Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката (Приложение № 5);
Оценка
по
показател
СТРОИТЕЛСТВОТО

РАБОТНА

ПРОГРАМА

ЗА

Подпоказатели
1

Работната програма съдържа организационна структура на
екипа отговорен за изпълнението на поръчката и
разпределение на отговорностите между членовете на екипа.
Предложена e система за организация и координация на
лицата от екипа, ангажирани с изпълнението на конкретната
обществена поръчка, която обосновава и гарантира
изпълнението на предмета на поръчката, обвързано с
предложените от участника срок и качество на изпълнение, и

ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДА

Х

НЕ

НА

Точки

15
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в съответствие с изискванията на възложителя и нормативната
уредба.

2

3

Представен е план на доставките на материали и оборудване,
необходими при строителството, който обосновава
качественото и в срок изпълнение на обществената поръчка,
обвързано с предложените от участника срок и качество на
изпълнение и в съответствие с изискванията на възложителя и
нормативната уредба.

Х
15

Описани са мерките и условията, които ще бъдат създадени на
обекта за работа при неблагоприятни климатични условия.
Предложени са възможности за промяна на технологията
и/или промяна/ съхранение на използваните материали в
зависимост от атмосферните условия. Описани са мерките и
X
процедурите за контрол върху сроковете за изпълнение на
дейностите и отделните поддейности.
Общо брой точки по Показател РП

Представените
мерки са много
общи и не са
конкретно
насочени към
спецификата на
обекта

30

3. Показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПС= Смин. / Сучастник х5
СИ участник- 90 календарни дни
СИ – 5т.
По показател РП - „Работна програма за изпълнение на строителството“ – 30 точки
По показател ПС– „Предложен срок за изпълнение на поръчката” – 5 точки
По показател ЦП– „Ценово предложение” – 50,00 точки
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ – 85,00 точки
Участник № 5 „РЕНДСТРОЙ“ ЕООД
1. При преглед на представеното техническо предложение на участника
„РЕНДСТРОЙ“ ЕООД, комисията установи следното:
1.1 Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
1) Техническо предложение, по образец Приложение № 2, в което се съдържат:
- Срок за изпълнение на строителството – 90 (словом: деветдесет) календарни дни.
- Предложение за реализиране на дейностите предмет на обществената поръчка
- Работна програма за изпълнение на строителство:
Подпоказатели
ДА НЕ
Работната програма отговаря на базовите изисквания на
Възложителя
посочени
в
документацията,
техническите
спецификации, и съдържа всяко едно от следните обстоятелства:
Х
 направено е предложение за реализирането на всички работи
и дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка
 всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка,
Х
са обезпечени с ресурси (работна сила, машини, оборудване
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и материали), като разпределението им е съобразено с
технологичното време за изпълнение на съответната работа и
дейност.
- Линеен календарен план-график за видове СМР;
- План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и
отстраняване на скрити дефекти;
2) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са
в сила в страната (Приложение № 4);
3) Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката (Приложение № 5);
Оценка
по
показател
СТРОИТЕЛСТВОТО

РАБОТНА

ПРОГРАМА

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ДА

Точки

Подпоказатели
1

2

3

Работната програма съдържа организационна структура на екипа
отговорен за изпълнението на поръчката и разпределение на
отговорностите между членовете на екипа. Предложена e система за
организация и координация на лицата от екипа, ангажирани с
изпълнението на конкретната обществена поръчка, която обосновава
и гарантира изпълнението на предмета на поръчката, обвързано с
предложените от участника срок и качество на изпълнение, и в
съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.
Представен е план на доставките на материали и оборудване,
необходими при строителството, който обосновава качественото и в
срок изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложените
от участника срок и качество на изпълнение и в съответствие с
изискванията на възложителя и нормативната уредба.

НЕ

Х

Х

Описани са мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта
за работа при неблагоприятни климатични условия. Предложени са
възможности за промяна на технологията и/или промяна/ съхранение
X
на използваните материали в зависимост от атмосферните условия.
Описани са мерките и процедурите за контрол върху сроковете за
изпълнение на дейностите и отделните поддейности.
Общо брой точки по Показател РП

15

15

15

45

3. Показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПС= Смин. / Сучастник х5
СИ участник- 90 календарни дни
СИ – 5т.
По показател РП - „Работна програма за изпълнение на строителството“ – 45 точки
По показател ПС– „Предложен срок за изпълнение на поръчката” – 5 точки
По показател ЦП– „Ценово предложение” – 40,09 точки
Страница 12 от 16

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ – 90,09 точки
Участник № 6 „АДЕЛ-М“ ЕООД
1. При преглед на представеното техническо предложение на участника „АДЕЛ-М“
ЕООД комисията установи следното:
1.1 Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
1) Техническо предложение, по образец Приложение № 2, в което се съдържат:
- Срок за изпълнение на строителството – 90 (словом: деветдесет) календарни дни.
- Предложение за реализиране на дейностите предмет на обществената поръчка
- Работна програма за изпълнение на строителство:
Подпоказатели
ДА НЕ
Работната програма отговаря на базовите изисквания на
Възложителя
посочени
в
документацията,
техническите
спецификации, и съдържа всяко едно от следните обстоятелства:
Х
 направено е предложение за реализирането на всички работи
и дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка
 всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка,
Х
са обезпечени с ресурси (работна сила, машини, оборудване
и материали), като разпределението им е съобразено с
технологичното време за изпълнение на съответната работа и
дейност.
- Линеен календарен план-график за видове СМР;
- План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и
отстраняване на скрити дефекти;
2) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са
в сила в страната (Приложение № 4);
3) Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката (Приложение № 5);
Оценка
по
показател
СТРОИТЕЛСТВОТО

РАБОТНА

ПРОГРАМА

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ДА

Точки

Подпоказатели
1

Работната програма съдържа организационна структура на екипа
отговорен за изпълнението на поръчката и разпределение на
отговорностите между членовете на екипа. Предложена e система за
организация и координация на лицата от екипа, ангажирани с
изпълнението на конкретната обществена поръчка, която обосновава
и гарантира изпълнението на предмета на поръчката, обвързано с
предложените от участника срок и качество на изпълнение, и в
съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Х

НЕ

15
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2

3

Представен е план на доставките на материали и оборудване,
необходими при строителството, който обосновава качественото и в
срок изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложените
от участника срок и качество на изпълнение и в съответствие с
изискванията на възложителя и нормативната уредба.

Х

Описани са мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта
за работа при неблагоприятни климатични условия. Предложени са
възможности за промяна на технологията и/или промяна/ съхранение
X
на използваните материали в зависимост от атмосферните условия.
Описани са мерките и процедурите за контрол върху сроковете за
изпълнение на дейностите и отделните поддейности.
Общо брой точки по Показател РП

15

30

3. Показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПС= Смин. / Сучастник х5
СИ участник- 90 календарни дни
СИ – 5т.
По показател РП - „Работна програма за изпълнение на строителството“ – 30 точки
По показател ПС– „Предложен срок за изпълнение на поръчката” – 5 точки
По показател ЦП– „Ценово предложение” – 42,95 точки
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ – 77,95 точки

Участник №7 „ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД
1. При преглед на представеното техническо предложение на участника
„ПОЛИССТРОЙ“ ЕООД
ЕООД, комисията установи следното:
1.1 Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:
1) Техническо предложение, по образец Приложение № 2, в което се съдържат:
- Срок за изпълнение на строителството – 90 (словом: деветдесет) календарни дни.
- Предложение за реализиране на дейностите предмет на обществената поръчка
- Работна програма за изпълнение на строителство:
Подпоказатели
ДА НЕ
Работната програма отговаря на базовите изисквания на
Възложителя
посочени
в
документацията,
техническите
спецификации, и съдържа всяко едно от следните обстоятелства:
Х
 направено е предложение за реализирането на всички работи
и дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка
 всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка,
Х
са обезпечени с ресурси (работна сила, машини, оборудване
и материали), като разпределението им е съобразено с
технологичното време за изпълнение на съответната работа и
дейност.
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- Линеен календарен план-график за видове СМР;
- План за осигуряване на нормалното функциониране и ползване на обекта и
отстраняване на скрити дефекти;
2) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са
в сила в страната (Приложение № 4);
3) Декларация за направен предварителен оглед на обекта и за запознаване със
специфичните условия за изпълнение на поръчката (Приложение № 5);
Оценка
по
показател
СТРОИТЕЛСТВОТО

РАБОТНА

ПРОГРАМА

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ДА

Точки

Подпоказатели
1

2

3

Работната програма съдържа организационна структура на екипа
отговорен за изпълнението на поръчката и разпределение на
отговорностите между членовете на екипа. Предложена e система за
организация и координация на лицата от екипа, ангажирани с
изпълнението на конкретната обществена поръчка, която обосновава
и гарантира изпълнението на предмета на поръчката, обвързано с
предложените от участника срок и качество на изпълнение, и в
съответствие с изискванията на възложителя и нормативната уредба.
Представен е план на доставките на материали и оборудване,
необходими при строителството, който обосновава качественото и в
срок изпълнение на обществената поръчка, обвързано с предложените
от участника срок и качество на изпълнение и в съответствие с
изискванията на възложителя и нормативната уредба.

НЕ

Х

Х

Описани са мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта
за работа при неблагоприятни климатични условия. Предложени са
възможности за промяна на технологията и/или промяна/ съхранение
X
на използваните материали в зависимост от атмосферните условия.
Описани са мерките и процедурите за контрол върху сроковете за
изпълнение на дейностите и отделните поддейности.
Общо брой точки по Показател РП

15

15

30

3. Показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПС= Смин. / Сучастник х5
СИ участник- 90 календарни дни
СИ – 5т.
По показател РП - „Работна програма за изпълнение на строителството“ – 30 точки
По показател ПС– „Предложен срок за изпълнение на поръчката” – 5 точки
По показател ЦП– „Ценово предложение” – 42,97 точки
ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ – 77,97 точки
Комисията пристъпи към класиране на допуснатите участници, както следва:
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На първо място “РЕНДСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203918478, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, 8000, ул. „Страхил“ № 6, вх. 2, ет. 2, тел.: 0888 280303, ел.поща:
rendstroi@gmail.com, представлявано от Стефан
Димитров – 90,09т.
На второ място „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД,
ЕИК 204190588, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, ПК 2000, ул. “Тракия“ № 9, ел.адрес: bgstroi@abv.bg, тел.: 0898 432288,
представлявано от Цветелин
Митков – управител – 85т.
На трето място „АРК - БИЛДИНГ“ ООД, ЕИК 128048219, със седалище и адрес на
управление: гр. Ямбол, ПК 8600, ул. “Железничарска“ № 12, ел. адрес: ark_building@abv.bg, тел.:
046/661209, факс: 046/661209, представлявано от Стоян
Карапетров-управител- 81.79т.
На четвърто място: „ПОЛИСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 838169610, със седалище и адрес на
управление: гр. Ямбол, ПК 8600, ул. “Балатон“ № 2, ет. 1, офис 1, тел.: 046/669154, 0878 789649,
ел.адрес: eoodpolisstroj@abv.bg – 77,97т.
На пето място: "АДЕЛ-М" ЕООД, ЕИК 147109071, със седалище и адрес на управление: гр.
Бургас, 8000, ул. “Одрин“ № 3, ет. 4, стая 402, стая 403, тел.: 056/500506, 0895 500502 факс:
056/992874, e-mail: office@adel-m.com, представлявано от Милко
Петров-управител77,95т.
На шесто място: “МИК БИЛД РУСЕ“ ООД, ЕИК 202414735, със седалище и адрес на
управление
гр.Русе, ул.“Слави Шкаров“ № 4, представлявано от Марийка Кирчева,
marinov.ki@abv.bg – 75,97т.
Комисията предлага да бъде избран за изпълнител на горепосочената обществена поръчка,
следното дружество:
“РЕНДСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203918478, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
8000, ул. „Страхил“ № 6, вх. 2, ет. 2, тел.: 0888 280303, ел.поща: rendstroi@gmail.com,
представлявано от Стефан
Димитров

Комисията проведе общо три заседания, от които едно открито и две закрити и приключи
своята работа на 07.05.2020г. в 12:20 ч.
Комисията предаде протокола на Възложителя за утвърждаване на 07.05.2020г. в 15:00ч.
ИНЖ.МИРОСЛАВ ЖЕКОВ
Председател на комисията

п

ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА - ДААЛОВА
Член на комисията
ИНЖ.МАРИЯНА БОГОЕВА
Член на комисията

п

п

Данните са заличени на основание чл.37 от ЗОП.
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