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П Р О Т О К О Л №3

за дейността на комисия, назначена със Заповед №  З-115/02.03.2017г.на Кмета на община
Правец  за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски
надзор и изпълнение на СМРвъввръзка с реализацията на Националнатапрограма за
енергийнаефективност на многофамилнижилищнисгради на територията на община
Правец в гр. Правец: „Блок 402, ж.к Север, гр. Правец“, открита с Решение №2 от
01.02.2017г., публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 00100-2016-0002 от 01.
02.2017г.
Настоящият протокол, отразяващ действията на комисията по разглеждане и оценяване на
ценовите предложения, респективно офертите, както и класиране на допуснатите участници. е
съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.57, ал.1-3 и чл.58 от ППЗОП.

Днес, 12.05.2017г.в гр. Правец, комисия в състав:

Председател: инж. Парашкева Генчева – гл.експерт „ОПП и П” в  ОбА Правец

Членове:
1. Илиян Радов – правоспособен юрист , външен експерт
2. Снежана Георгиева - счетоводител в  ОбА Правец

се събра в Заседателната зала на Община Правец, находяща се на адрес: ОбщинаПравец, гр.
Правец, пл.ТодорЖивков № 6, ет.3 в изпълнение наЗаповед № З-115/02.03.2017г. на Кмета
на община Правец  за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране,
упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
на територията на община Правец в гр. Правец: „Блок 402, ж.к Север, гр. Правец“,
открита с Решение №2 от 01.02.2017г., публикувано в Регистъра на АОП под уникален
номер: 00100-2016-0002 от 01. 02.2017г.и проведе своето второ публично заседание за
отваряне на ценовите предложения.

Председателят на комисията откри заседанието – налице е кворум за провеждането му,
присъстват всички редовни членове на комисията. Публичното заседание за отваряне на
ценовите предложения на допуснатите оферти в процедурата се проведе от 09,00 часа в зала
301 в сградата на Община Правец, находяща се на адрес: Община Правец, гр. Правец,
пл.Тодор Живков № 6.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците, които отразиха
своето присъствие в нарочен списък на присъстващите лица. На заседанието  не присъстваха
представители на средствата за масово осведомяване.

На свое предходно заседание, комисията реши:
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Отстранени до момента са следните участници:
Участник № 2 „ИНЕРКОМ” ЕООД, ЕИК: 201657531, Оферта с вх.№ 69.00-247
Участник № 4 „Гарант 90-Цонев и Сие” ООДЕИК: 203769479, Оферта с вх.№ 69.00-251

Допуснати до този етап на процедурата са  участници:
Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с вх.№ 69.00-245
Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157, Оферта с вх.№ 69.00-250
Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта с вх.№ 69.00-255

Председателят на комисията оповести присъдените оценки по показателите от техническа
оценка на офертата, състояща се от показател„Организация за изпълнение на поръчката”
– К2, част от техническите предложения на всички допуснати до оценка оферти на участници
в процедурата, както следва:

№ Участник Оценка по показател
К2

1 Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с
вх.№ 69.00-245

20,00 точки

2 Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157,
Оферта с вх.№ 69.00-250

50,00 точки

3 Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта
с вх.№ 69.00-255

35,00 точки

І. ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ,
СЪДЪРЖАЩО СЕ В ПЛИКА С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ И
ОПОВЕСТЯВАНЕТО ИМ.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение съдържащо се в плика с надпис
„Предлагани ценови параметри“ и оповестяването им.
Предложените цени за изпълнение на поръчката са както следва :
І.1. Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с вх.№ 69.00-245
Председателят отвори запечатания непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника. Оповести предложението на участника, което е:
I. обща цена в размер на 516 790.47 лв. (словом: петстотин и шестнадесет хиляди
седемстотин и деветдесет лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС както е формирана
като сбор от:
1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в
размер на 5.00 (пет лева и нула стотинки) лева/м2без ДДС, респективно 6.00 (шест лева и нула
стотинки) лева/м2с ДДС, равняващи се общо на 21535.00 (двадесет и една хиляди петстотин
тридесет и пет лева и нула стотинки) лева без ДДС, от които:
1.1 за изготвяне на технически проект 15074.50лв. без ДДС;
1.2 за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР 6460,50 лв. без
ДДС;
2. цена за строително-монтажни работи в размер на 113.85 (сто и тринадесет лева и осемдесет
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и пет стотинки) лева/м2 без ДДС, равняващи се на 490 351.95 (четиристотин и деветдесет
хиляди триста петдесет и един лева и деветдесет и пет стотинки) лева без ДДС.
3. непредвидени разходи в размер до 4 903.52 (четири хиляди деветстотин и три лева и
петдесет и две стотинки) лева без ДДС.

І.2. Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157, Оферта с вх.№ 69.00-250
Председателят отвори запечатания непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника. Оповести предложението на участника, което е:
I. обща цена в размер на 515 849,39 лв. (словом: петстотин и петнадесет хиляди осемстотин
четиридесет и девет лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС както е формирана като сбор
от:
1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор
вразмер на 4,98 (четири лева и деветдесет и осем стотинки) лева/м без ДДС, равняващи се
общо на 21448,86 (двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и осемдесет
и шест стотинки) лева без ДДС, от които:
1.1 за изготвяне на технически проект 15 074,50 лв. без ДДС;
1.2 за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР 6.374,36 лв. без
ДДС;
2. цена за строително-монтажни работи в размер на 114,79 (сто и четиринадесет лева
иседемдесет и девет стотинки) лева/м без ДДС, равняващи се на 494 400,53 (четиристотин
деветдесет и четири хиляди и четиристотин лева и петдесет и три стотинки) лева без ДДС.
3. непредвидени разходи в размер до 0,00 (нула) лева без ДДС

І.3. Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта с вх.№ 69.00-255
Председателят отвори запечатания непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника. Оповести предложението на участника, което е:
І. обща цена в размер на 511 370,84лв. (словом: петстотин и единадесет хиляди триста и
седемдесет лева и осемдесет и четири ст.) без ДДС както е формирана като сбор от:
1. цена за изработване на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор в
размер на 5 (пет) лева/м2без ДДС, равняващи се общо на 21 535 (двадесет и една хиляди
петстотин тридесет и пет) лева без ДДС, от които:
1.1 за изготвяне на технически проект 15 074,50 лв. без ДДС;
1.2. за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР 6 460,50 лв. без
ДДС;
2. цена за строително-монтажни работи в размер на 109,36 (сто и девет лева и тридесет и шест
ст.) лева/м2без ДДС, равняващи се на 470 996,00 ( четиристотин и седемдесет хиляди
деветстотин деветдесет и шест) лева без ДДС.
3. непредвидени разходи в размер до 18 839,84 (осемнадесет хиляди осемстотин тридесет и
девет лева и осемдесет и четири ст.) лева без ДДС.

След обявяване на резултатите публичната част от заседанието на комисията приключи и
комисията реши да продължи при условията на закрито заседание .
Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане, оценяване и
класиране на представените оферти за участие в обществената поръчка по реда на тяхното
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подаване. Председателят на комисията откри заседанието – налице е кворум за провеждането
му, присъстват всички редовни членове на комисията.

ІІ. ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ
ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като преди да извърши оценка на
ценовите предложения, провери пликовете за трите обособени позиции с надпис „Предлагани
ценови параметри“, относно съответствието на представените ценови предложения с
изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.
Комисията извърши проверка на съответствието на предложените цени по дейности с
представените анализи на единичните цени за изпълнение на поръчката на всички участници в
процедурата и не установи разминавания и/или несъответствие, както и не надвишават
максимално предвидения финансов ресурс за поръчката.

III. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОСНОВАНИЯТА ПО ЧЛ. 72, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“

Комисията сравни предложенията по Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – К1на
допуснатите до оценка участници. След като извърши небходимите изчисления, комисията
установи, че не е налице предложение по посочените показатели, което е с повече от 20% по-
благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, предвид което
не следва да се прилага разпоредбата на чл.72 ал.1 от ЗОП.

ІV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОФЕРТИТЕ НА
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към разглеждане на допуснатите
оферти и оценяване в съответствие с предварително обявените условия.

След аритметично пресмятане по утвърдената формула, комисията определи следните оценки
по показател „Предложена цена“ – К1, както следва:

№ Участник
Предлагана

цена – ПЦ, лв
без ДДС

Оценка Брой
точки по К1

1 Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423,
Оферта с вх.№ 69.00-245 516 790,47 49,48

2 Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157,
Оферта с вх.№ 69.00-250 515 849,39 49,57

3 Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096,
Оферта с вх.№ 69.00-255 511 370,84 50,00

* Най-ниската предложена цена от участник е 511 370,84 лева без ДДС.
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V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ,
СЪОБРАЗНО МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

Предвид така определените оценки по показател„Организация за изпълнение на
поръчката” – К2, и Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – К1, комисията след
сумиране на присъдените оценки определи комплексните оценки на допуснатите оферти,
както следва:

№ Участник

Оценка
Брой
точки по
К2

Оценка
Брой

точки по
К1

КОМПЛЕКСНА
ОЦЕНКА,

точки

3 Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК:
202571423, Оферта с вх.№ 69.00-245 20,00 49,48 69,48

4 Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД
ЕИК:201947157, Оферта с вх.№ 69.00-250 50,00 49,57 99,57

5 Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК:
131436096, Оферта с вх.№ 69.00-255 35,00 50,00 85,00

VІ. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите и
ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от процедурата,
подробно описани  в настоящия протокол и предходни  такива с  номера №1/27.02.2017г. и
№2/27.04.2017 г. и получените от участниците комплексни оферти на оценките, на основание
чл.58 ал.1 вр.с ал.2 от ППЗОП, Комисията класира участниците в низходящ ред съобразно
получената оценка, удостоверяваща степента на съответствие на офертата с предварително
обявените от възложителя условия, както следва:
І-во място : Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157, Оферта с вх.№ 69.00-250 с
комплексна оценка 99,57 точки.
ІІ-ро място : Участник № 5 „Генов и Ко” ЕООД, ЕИК: 131436096, Оферта с вх.№ 69.00-255с
комплексна оценка 85,00 точки.
ІІІ-то място : Участник № 1 „Сетатех” ЕООД, ЕИК: 202571423, Оферта с вх.№ 69.00-245с
комплексна оценка 69,48 точки.

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Комисията счита, че офертата на Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД ЕИК:201947157,
Оферта с вх.№ 69.00-250 в най-пълна степен съответства на предварително обявените от
Възложителя условия, отговаря на обявените от Възложителя изисквания за технически
възможности и е икономически най-изгодна при спазване на критерия оптимално
съотношение цена/качество, поради което е класиран на І-во място. Предвид това предлага на
Възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на
СМРвъввръзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
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многофамилни жилищни сгради на територията на община Правец в гр. Правец: „Блок
402, ж.к Север, гр. Правец“, открита с Решение №2 от 01.02.2017г., публикувано в Регистъра
на АОП под уникален номер: 00100-2016-0002 от 01. 02.2017г., да бъде избран участника,
класиран на първо място, а именно: Участник № 3 „БИЛДКОМ БГ” ЕООД
ЕИК:201947157, Оферта с вх.№ 69.00-250 с комплексна оценка 99,57 точки

Във връзка с дейността си комисията реши да изготви доклад съгласно изискванията на чл.60
ал.1-3 от ППЗОП във връзка с чл.103 ал.3 от ЗОП, като доклада, ведно с протоколите и цялата
документация по провеждане на процедурата да се предаде на възложителя за вземане на
решение по чл.22 ал.1 т.6 от ЗОП във връзка с чл.106 ал.6 от ЗОП.

Настоящият протокол се приключи и подписа без възражения и особенни мнения от всички
членове на 16.05.2017г.

КОМИСИЯ:

Председател:

……………………
(инж. Парашкева Генчева)

Членове:

1………………………………… 2…………………………………
(Илиян Радов) (Снежана Георгиева)

Заличена информация съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД


