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УТВЪРЖДАВАМ: дата:05.07.2017г.

РУМЕН ГУНИНСКИ

Кмет на община Правец

ПРОТОКОЛ

За работата на комисията назначена със Заповед № З-405 от 04.07.2017 г. за
отваряне, разглеждане и класиране на оферти постъпили във връзка с възлагане на
обществена поръчка чрез обява за набиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
„Ремонти на сгради общинска собственост на територията на община Правец”

Днес 04.07.2017 г, комисия в състав:

Председател: инж. Парашкева Генчева – гл.експерт ОПП и П при ОбА Правец

Членове:

1. инж. Ирена Илиева – мл.експерт „ГКК” при ОбА Правец

2. Снежана Георгиева – счетоводител в ОбА Правец.

се събра в сградата на община Правец, с адрес: гр.Правец, пл.Тодор Живков №6 , от
14:30 часа на редовно заседание в изпълнение на № З-405 от 04.07.2017 г. на Kмета на
община Правец, за отваряне, разглеждане и класиране на оферти постъпили във връзка
с възлагане на обществена поръчка чрез обява за набиране на оферти  по чл.20, ал.3 от
ЗОП с предмет: „Ремонти на сгради общинска собственост на територията на
община Правец”

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците и
представители на средствата за масово осведомяване. След като председателя на
комисията изчете заповедта за назначаване и постъпилите оферти от регистъра и
двустранния приемо –предавателен протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, и установи
пълния състав на комисията, членовете на комисията подписаха декларации по чл.103,
ал.2 от ЗОП.

В първоначално обявеният срок в обявата до 28.06.2017г , 17:30 часа са
получени две оферти, затова на основание разпоредбата на чл.188, ал.2 , възложителят
със свое решение е удължил срока за получаване на оферти, до 03.07.2017 год. 17:30
часа. В така определения краен срок в деловодството на община Правец са постъпили
следните оферти:

1.Оферта вх.№ 69.00-646 / 27.06.2017, в 09:20часа. от „АДЕНИС 73 ЕООД”
2. Оферта вх.№ № 69.00-653/28.06.2017 г., в 10:30часа. от „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД

Заличена информация съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД
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Спазвайки указанията на чл.97, ал.3 от ППЗОП , комисията , по реда на
постъпване отвори, запечатаната непрозрачна опаковка и обяви ценовото предложение
както следва:

I . ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ.

Участник №1 „АДЕНИС 73 ЕООД”,
Комисията констатира, че участникът е представил оферта вх.№ 69.00-646 /

27.06.2017, в 09:20часа.

Същата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост,
съдържаща документи, техническо предложение и ценово предложение.

Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1. Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника – Образец №1
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец

№2
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3
5. Списък строителство – Образец №4

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)

6. Списък на техническия и ръководен персонал – Образец №5
7. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №6
8. Декларация за приемане на договора – Образец №7
9. Техническо предложение - Образец №8
10. Декларация гаранционни срокове - Образец №10
11. Ценово предложение – Образец №11

Приложения към ценовото предложение:
12. Приложение - КСС-оферта
13. Проекто-договор за СМР

Участникът е предложил Цена за изпълнение 190 560,87лв без вкл.ДДС.

Участник №2 „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил оферта вх. № 69.00-653/28.06.2017
в 10:30 часа,

Същата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост,
съдържаща документи, техническо предложение и ценово предложение.

Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както следва:

1. Опис на документитe в офертата
2. Административни сведения за участника /образец №1/ – оригинал
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3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП /образец №2/
– оригинал

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП /образец №3/ –
оригинал

5. Списък на строителството, съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП /образец №4/ -
оригинал

6. Удостоверения за добро изпълнение с протоколи към тях /5бр./ – заверено
копие

7. Списък на техническите лица, които участникът ще използва при
изпълнение на обществената поръчка съгласно чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП
/образец №5/ - оригинал

8. Удостоверения за професионално обучение и дипломи за завършено
образование за трима квалифицирани работници – заверено копие

9. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители /образец 6/ – оригинал
10. Декларация за приемане на условията в проекто-договор /образец 7/ –

оригинал
11. Техническо предложение /образец 8/ - оригинал
12. Декларация гаранционни срокове /Образец 10/ - оригинал
13. Ценово предложение  /образец 11/
14. Приложение КСС – по обекти – оригинал
15. Анализи на единични цени - оригинал
16. Проекто-договор за СМР - оригинал
17. Удостоверение /камарата на строителя в България/ 4бр. – заверено копие
18. Застрахователна полица – заверено копие
19. Сертификат 5бр. – заверено копие

Участникът е предложил Цена за изпълнение  190 863,38лв без вкл.ДДС.

С това публичната част на заседанието приключи и комисията продължи работа при
условията на закрито заседание.

ІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

За всеки от участниците, по реда на постъпването на офертите им, бе проверено
от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при
което резултатите от проверката са, както следва:

Участник №1  „АДЕНИС 73 ЕООД”,
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписании.
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Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за всички видове СМР по предмета на

поръчката;

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №1  „АДЕНИС 73 ЕООД”с изискванията на
възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №1  „АДЕНИС 73 ЕООД”с оферта вх.№ 69.00-
646 / 27.06.2017, в 09:20 часа до оценка по критерия „най-ниска цена”.

Участник №2 „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД,
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписании.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за всички видове СМР по предмета на

поръчката;

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №2 „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД с изискванията на
възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №2 „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД с оферта вх. №
69.00-653/28.06.2017 в 10:30 часа до оценка по критерия „най-ниска цена”.

III. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.

Съгласно условията на обявата, критерий за възлагане е най- ниска цена.
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Допуснати участници за оценка на ценовото предложение :

Участник №1  „АДЕНИС 73 ЕООД”

Комисията след анализ на ценовото предложение на участника и приложенията към
него , установи че същото не надвишава прогнозната стойност на обявата и съответства
в пълна степен на изискванията на възложителя.

Участник №2 „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД

Комисията след анализ на ценовото предложение на участника и приложенията към
него , установи че същото не надвишава прогнозната стойност на обявата и съответства
в пълна степен на изискванията на възложителя.

Поради факта , че за оценка на ценовото предложение има допуснати двама
участника, разпоредбата на чл.72, ал.1  от ЗОП е неприложима.

КЛАСИРАНЕ:

I-во място Участник „АДЕНИС 73 ЕООД”, оферта вх.№ 69.00-646 / 27.06.2017, в
09:20, с цена 190 560,87лв без вкл.ДДС.

II-ро място Участник „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, с оферта вх. № 69.00-653/28.06.2017
в 10:30 часа, с цена 190 863,38лв без вкл.ДДС.

На основание на горното комисията единодушно предлага на възложителя да
сключи договор за изпълнение на обществената поръчка на класирания на Първо
място участник, а именно:

I-во място Участник „АДЕНИС 73 ЕООД”, оферта вх.№ 69.00-646 / 27.06.2017, в
09:20, с цена 190 560,87лв без вкл.ДДС.

Комисията приключи своята работа на 05.07.2017г.
Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на
05.07.2017г., като в едно цялата документация по обществената поръчка се предава на
възложителя на основание чл.97, ал.4 за утвърждаване.

Председател: ..................................
инж. Парашкева Генчева

Членове:

1....................................... 2.............................................

инж. Ирена Илиева 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


