ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Утвърдил:/П*/
ЕМИЛ ИЛИЕВ
Кмет на община Струмяни
27.08.2019г.

ПРОТОКОЛ
Днес: 23.08.2019г. комисия назначена със Заповед № З-271/23.08.2019г.на кмета на община
Струмяни за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на
оферти с обява, в състав:
Председател:1.; Анна Бистричка – юрист на община Струмяни;
Членове: 2. Петя Милева – Голева – Директор на дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община
Струмяни;
3. Мария Ангелова – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в
община Струмяни;
4.Димитър Сарадинов – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в
община Струмяни;
5. Василка Панкова– ст.експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни;
Резервни членове:
Кирил Янев – старши счетоводител в община Струмяни;
се събра в 10.30 часа в сграда на община Струмяни – зала на общински Съвет за разглеждане и оценка на
подадените оферти в обществена поръчка с предмет"Текущ ремонт на пътна настилка на ул."Дядо
Ильо Малешевски" с.Струмяни”, открита с обява № ОП-10/05.08.2019г. на Кмета на община
Струмяни.
Председателят на комисията откри заседанието в 10.30 часа, провери присъствието на членовете на
комисията. Комисията се убеди, че са налице всички условия за протичане на заседанието.
При започване работата на комисията, нямаше представители на участниците в обществената
поръчка както и на средствата за масово осведомяване.
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 обявлението срок е подадена само
една оферта, както следва:
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1. „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД, оферта с вх. №66ф-216/12.08.2019г., получена в 14:50 ч.
След като председателя на комисията прочете списъка с участниците, подали оферти за участие, всички
членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и във връзка с чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП.
Комисията констатира, че подадената оферта е представена в указания от Възложителя срок и
съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Представена е в запечатан, непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изисквана от
Възложителя.
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертата и оповестяване
на ценовото предложение.
1. Оферта с вх.№ 66ф-216/12.08.2019г., е получена в 14:50 часа от „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД”

ЕООД, с адрес - гр.Благоевград, ул. „Д – р Христо Татарчев“ № 25, ет.5, ап.10 с ЕИК 202761878.
Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото предложение на участника:

„ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД: Предлагана цена 33 987 /тридесет и три хиляди
деветстотин осемдесет и седем/ лева без ДДС.
Комисията направи проверка дали участника е представил всички изискуеми от Възложителя
документи и констстатира, че всички изискуеми от Възложителя документи са представени от участника.
Комисията направи проверка дали офертата на участника отговарят на критериите за подбор.
Комисията констатира, че участника покриват минимално изискуемите от Възложителя изисквания за
технически и професионални способности, посочени в обявата.
Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.
След извършените и описани действия, комисията продължи своята работа, по разглеждане и
оценка на техническото предложение на допуснатия участник в обществената поръчка.
Обществената поръчка се възлага 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
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Обществената поръчка се възлага 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
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Комплексната оценка („КО“) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по
следните два показателя:

1. Техническо предложение – (Т) (с тежест 50 %);
2. Цена за изпълнение на поръчката – (P) (с тежест 50 %).

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните
показатели, по следната формула (максимален брой точки 100):
Pmin
КО = --------- х 50 + Т x 0.50
Pi
където:
- Pi – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата;
- Pmin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата;
- Т – оценка на техническото предложение.
Съдържание на техническото предложение (Т) и начин на формиране на неговата оценка:
По този показател Комисията ще оценява качеството на представеното от участника „Техническо
предложение за изпълнение на обществената поръчка” и съответствието с изискванията на Възложителя
за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие и Техническите спецификации.
Показателят отчита качеството на техническото предложение по отношение на организацията на работа,
качеството на крайния продукт и включва технология и организация за изпълнение на поръчката, в
съответствие с Обобщените количествени сметки (ОКС).
Изисквания (базови) на Възложителя при разработване на офертата в частта й - „Техническо
предложение”:
Обяснителната записка от техническото предложение (обяснителната записка следва да се съдържа
в техническото предложение, а не в отделен документ) към офертата в тази част, следва да съдържа:
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Описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на
всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената поръчка. При реализацията
на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички
изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби.
Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, следва да са обезпечени с
хора, машини и материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение
на съответната работа и дейност. Изготвяне на план за действия за реакция при отказ/инциденти със
строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или
повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.
Оценката по този показател се формира, както следва:
По отношение офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се
прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта,
която следва да бъде изготвена съобразно изискванията на Възложителя за този показател.
50 точки получава оферта, в която Техническото предложение отговаря на базовите изисквания
на Възложителя и е налице всяко едно от следните обстоятелства:
В техническото предложение на участника се съдържа начина и последователността на
извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета
на обществената поръчка. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и
организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби.
Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, са обезпечени с хора, машини и
материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната
работа и дейност. Разработен е план за действия за реакция при отказ/инциденти със строителни
машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено
оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.
В Обяснителната записка в Техническото предложение на участника са изпълнени базовите
изисквания на Възложителя, но не са посочени подробни мотиви и поясняващи текстове, които да
аргументират предложението и/или не съдържа други факти и обстоятелства, имащи отношение към
повишаване качеството на изпълнение на поръчката, свързано с предвижданата организация за
изпълнението на предмета й.
Оферта която отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки
за всяко едно от следните обстоятелства, както следва:
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- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и
подробно описание на начина и последователността на извършване и технологията на изпълнение на
всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената поръчка. От описанието е
видно, че при реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на
работа ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, чиято употреба
при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована. При наличие на посоченото
обстоятелство, офертата получава допълнително 20 точки.
- Налице е ясно и подробно описание на използваните материали (в това число аргументиран
подход за производство/доставка на бетон, товарене, транспортиране, полагане и др.). При наличие на
посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 10 точки.
- Налице е ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнението на поръчката,
действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по
заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет
достъп. При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 10 точки.
- Налице е ясно и подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране на
материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта/обектите, охрана на обектите,
пропускателен режим и мерки за безопасност, идентифициране на потенциални рискове и мерки за
предотвратяването им, мерки за опазване на околната среда). При наличие на посоченото обстоятелство
офертата получава допълнително 10 точки.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения, се тълкуват, както
следва:
1. „Ясно” – е предложение, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид
работи/дейности/материали/техника за изпълнение на поръчката по начин, по който същите могат да
бъдат индивидуализирани сред останалите предвидени видове работи/дейности/материали/техника за
изпълнение на поръчката;
2. „Подробно” – е ясно предложение, съдържащо недвусмислено посочени конкретен вид
работи/дейности/материали/техника за изпълнение на поръчката, но не се ограничава единствено до
тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с
обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване
качеството на изпълнение и/или надграждане над предвидените в технически спецификации и
изисквания;
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Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка,
като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на
офертата.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на офертата.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата с по-ниска предложена цена.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по горния ред.
ВАЖНО!!! Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.
Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на „ВИП ТРЕЙД ЕНД

БИЛД” ЕООД

Комисията единодушно дава 100 точки на „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД:
В техническото предложение на участника се съдържа начина и последователността на извършване и
технологията на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на
обществената поръчка. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка технология и
организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби.
Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, са обезпечени с хора, машини и
материали, като разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната
работа и дейност. Разработен е план за действия за реакция при отказ/инциденти със строителни
машини, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено
оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.
Налице е ясно и подробно описание на използваните материали (в това число аргументиран подход за
производство/доставка на бетон, товарене, транспортиране, полагане и др.).
Налице е ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнението на поръчката, действия за
реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за действия по заместване и
ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп.
Налице е ясно и подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране на
материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта/обектите, охрана на обектите,
пропускателен режим и мерки за безопасност, идентифициране на потенциални рискове и мерки за
предотвратяването им, мерки за опазване на околната среда).
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1.Комплексната оценка за изпълнение на поръчката на участник „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД”

ЕООД се изчислява по следната формула:
Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните
показатели, по следната формула (максимален брой точки 100):
Pmin
КО = --------- х 50 + Т x 0.50
Pi
където:
- Pi – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата;
- Pmin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата;
- Т – оценка на техническото предложение.
Където за участник „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД е както следва:
- Pi – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата; - 33 987 лв.
- Pmin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата; - 33 987 лв.
- Т – оценка на техническото предложение – 100 точки
Pmin

33 987

КО = --------- х 50 + Т x 0.50 = ---------------------х 50 + 100 х 0.50 = 1 х 50 + 50 = 50 + 50 = 100
Pi

33 987

КО на „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД – 100 точки
Резултати от оценяването на офертите:

На първо място: „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД с комплексна оценка от 100 точки.
Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка с
класирания на първо място участник : „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД с комплексна оценка от
100 точки.
Настоящият протокол бе технически изготвен и се предава на Възложителя заедно с цялата
документация по провеждане на процедурата на 23.08.2019г.

КОМИСИЯ:
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Бистричка /П*/
ЧЛЕНОВЕ:
1. Петя Милева Голева /П*/
2. Мария Ангелова /П*/
3. Вера Боянска /П*/
4. Василка Панкова /П*/

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