РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ № 3
На 15.11.2018 г., в 15.00 часа, Комисията за извършване на подбор на участниците,
разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н.
Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4
/четири/ обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за
подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево –
Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“; Обособена позиция № 2:
„Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“; Обособена
позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ ; Обособена позиция №4
„Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към него
оборудване“, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00079-2018-0004,
открита с Решение № 004 от 23.08.2018 г. на Кмета на Община Царево и назначена със
Заповед № РД-01-546/28.09.2018 г. на Кмета на Община Царево, в състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
Членове: 1. Мила Стоянова -дир.дирекция „АПОБФ” при ОА-Царево;
2. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
3. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
4. Жана Янгьозова – гл. експерт „ПЕС” при Община Царево;
се събра със задача да отвори и оповести ценовите предложения по чл.57. ал.3 от ППЗОП на
допуснатите участници в процедурата.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
На основание, чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите от оценяването на
офертите по другите показатели на допуснатите участници за всяка обособена позиция.
Преди отваряне на ценовите оферта, членовете на Комисията се увериха, че пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците са с ненарушена цялост.
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На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП се пристъпи към отваряне на пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници, за всяка обособена позиция и се
оповести ценовото предложение, както следва:
I.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
1. „К Билдинг“ ЕООД
Предлагана цена – 1 265 650.50 (един милион двеста шестдесет и пет хиляди шестстотин и
петдесет лева и 50 ст) без ДДС или 1 518 780.60 ( един милион петстотин и осемнадесет
хиляди седемстотин и осемдесет лева и 60 ст) с ДДС.
Показатели за ценообразуване:
- Часова ставка 5,50 ( пет лева и петдесет стотинки) лева на час
- Допълнителни разходи върху труда 95 (деветдесет и пет) %
- Допълнителни разходи за механизация 40( четиридесет) %
- Доставно-складови разходи за материали 12 (дванадесет) %
- Печалба 10 (десет) %

II.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
1.

„ПАНОВ” ЕООД, гр.Варна
Предлагана цена – 66 119.00 (шестдесет и шест хиляди сто и деветнадесет лева) без ДДС
или 79 342.80 (седемдесет и девет хиляди триста четиридесет и два лева и 80 ст.) с ДДС

2.

Кооперация Панда, гр.София
Предлагана цена 50 284.49 (петдесет хиляди двеста осемдесет и четири лева и 49 ст.) без
ДДС или 60 341.39 (шестдесет хиляди триста четиридесет и един лева и 39 ст.) с ДДС.

3.

„Бис“ ООД, гр.Бургас
Предлагана цена 43 420.00 (четиридесет и три хиляди четиристотин и двадесет) лева без
ДДС или 52 104.00 (петдесет и две хиляди сто и четири) с ДДС.

III.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:
1.

Няма допуснати участници

IV.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:
1.

„ПАНОВ” ЕООД
Предлагана цена 168 422.00 (сто шестдесет и осем хиляди четиристотин четиридесет и
два) лева без ДДС или 202 106.40 (двеста и две хиляди сто и шест лева и 40 ст.)

Комисията продължи своята работа по разглеждане на ценовите оферти в закрито заседание.
След което се извърши проверка за пълнотата и съответствието им с документацията за
участие и приложените образци на „Ценово предложение“ – образец № 6.
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Ценовите оферти бяха разгледани отново по реда на постъпването им в община Царево, както
следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
1. Участник „К Билдинг“ ЕООД
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6а „Ценово предложение“ за ОП №1, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по
поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То
включва единичните цени за всички строителни дейности.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №1 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което единодушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „К Билдинг“ ЕООД по Обособена
позиция №1 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
1.Участник „ПАНОВ” ЕООД
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6б „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по
поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То
включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което единодушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „ПАНОВ” ЕООД, по Обособена
позиция №2 до оценяване и класиране.
2. Участник „Кооперация Панда“
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6б „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по
поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То
включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което единодушно РЕШИ:
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Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Кооперация Панда“, по Обособена
позиция №2 до оценяване и класиране.
3.Участник „Бис“ ООД, гр.Бургас
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6б „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по
поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То
включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което единодушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Бис“ ООД, гр.Бургас, по Обособена
позиция №2 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:
Няма допуснати участници
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:
1.Участник „ПАНОВ” ЕООД
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец № 6г „Ценово предложение“ за ОП №4, което е попълнено,
съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по
поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То
включва единичните цени за всички артикули от доставката, в които са включени .
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №4 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което единодушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „ПАНОВ” ЕООД, по Обособена
позиция № 4 до оценяване и класиране.
Преди да пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите участници комисията
извърши необходимите изчисления с оглед разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, за което
състави приложение към настоящия протокол – таблица Приложение № 1 и установи, че е
налице хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП, за следните участници:


„Бис“ ООД, гр.Бургас, за Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на
технологично оборудване за разливна кухня“;

Посоченият участник е предложил обща цена за изпълнение на предмета на
обществената поръчка за ОП 2, което предложение е с числово изражение, което подлежи на
оценяване и е повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
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останалите участници по същия показател за оценка. Резултатите от проверката са
обективирани в табличен вид, както е посочено по-горе в протокола. Поради изложеното и на
основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска от:


„Бис“ ООД, гр.Бургас, за Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на
технологично оборудване за разливна кухня“

да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от
тях стойност на обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка за ОП 2,
в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на искането за това. Обосновката да се
представи в запечатана непрозрачна опаковка на адреса посочен в обявлението: Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ № 36 – фронт офис гр. Царево, всеки
работен ден от 08:00 до 17:00 ч., лично или чрез упълномощено от тях лице, по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
Предвид горното комисията единодушно реши, че ще продължи своята работа по оценка на
ценовите предложения на допуснатите кандидати по обособените позиции и класиране на
всички участници, след получаване на изисканите, на основание настоящия протокол,
подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложената обща цена за
изпълнение на предмета на обществената поръчка за ОП 2, съгласно направената преценка по
чл.72 от ЗОП, отразена в табличен вид – неразделна част от настоящия протокол.
Настоящият протокол е изготвен на 16.11.2018 г. 14:39 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:

Председател:инж. Златинка Кирякова………………………………..
Членове: 1. Мила Стоянова - …………………………………………
2.

Илина Ангелова – ……………………………………

3.

Катя Анестиева – ……………………………………..

4.

Жана Янгьозова – …………………………………

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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