РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ№4
На 26.11.2018 г. се състоя заседание на 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;
I.
Комисията се събра със задача да продължи своята работа на основание чл.72, ал.3
от ЗОП по оценяване на представените обосновки за начина на формиране на
предложеното от участника „Бис“ ООД, гр.Бургас ценово предложение по отношение на
тяхната обективност, относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава
участника, както и да извърши оценка и класиране на допуснатите оферти за участие .
От участника е изискано, с нарочно писмо, да представи подробна писмена обосновка
за начина на образуване на предложеното ценово предложение по настоящата поръчка
в срок от пет работни дни от получаване на искането за това. Искането е получено от
участниците в по-долу посочения срок:
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Пореден Наименование
номер
на участниците

1.

„Бис“
гр.Бургас

Дата на изпращане
на искането за
подробна
писмена обосновка
ООД, 16.11.2018 г. по факс

Дата на получаване
на подробната
писмена
обосновка
деловоството на
Община Царево :
53-01-1419/1/-21.11.2018 г.

в

Комисията констатира, че в определения по чл.72, ал.1 ЗОП срок и в съответствие
с разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП в деловодството на Община Царево е представена
изисканата писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение от
„Бис“ ООД, гр.Бургас.
След като комисията установи, че представените обосновки са допустими за
разглеждане като постъпили в определения за това срок и комисията пристъпи
към:
I.Разглеждане и анализ на представената обосновка от участника „Бис“
ООД, гр.Бургас за ОП2.
Участникът е представил подробна писмена обосновка, относно начина на образуване на
обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка, в които е
изложил наличието на следните обстоятелства:
1.Икономически особености на производствения процес:
Участникът е посочил, че през 2013 г. по програма „Конкурентноспособност“ и през 2016
г. по програма „Иновации и конкурентноспособност“ в производствения цикъл на „Бис“
ООД са внедрени нови машини за производство на професионално кухненско
обурудване-едни от най-модерните
в сферата на производство на изделия от
неръждаема стомана за нуждите на професионалното кухненско обурудване.
Модернизацията на технологичното обурудване е ключов фактор за скъсяване на
производствения процес, което води до значително понижаване на стойността на
изделията, поради по-ниски разходи на труд, като се вдига значително качеството на
произвежданите изделия.“ Бис“ ООД е директен вносител на листите неръждаема
стомана, от които са произведени уредите. Компанията успешно съчетава и балансира
търговската си дейност със собствено производство на неутрално оборудване и
електрически уреди с професионално предназначение, носеща собствена запазена марка
INOXIT. Над 90 % от крайната цена в ценовото предложение на участника е формирано
от обурудване, чийто производиетл е „БИС“ООД, което позволява предлагането на
ниска доставна цена.
„Бис“ ООД е директен вносител и официален представител на уредите по
позиция № 14 „съдомиялна машина“, позиция№ 3 “хладилник среднитемпературен“ и
позиция № 19 „доставка на обзавеждане за деца“. Следователно, единствено за позиция
3,4 и 5 „Бис“ ООД е посредник между производителя и крайният клиент.
Тези предимства, осигуряват предлагането на конкурентни цени.
Протокол № 4/26.11.2018 г.
Стр. 2 от 8

В подкрепа на обсотятелствата, че фирма „Бис“ ООД има реално извършени
продажби, конкретно на позиция№ 4 „ Печка с 4 кръгли плочи“ и по позиция № 14
„съдомиялна машина“, са приложени фактури и спецификация към нея.
2. Избрани технически решения, наличие на изключително благоприятни
условия
Участникът посочва, че като производител, директен вносител или дилър на
всички уреди от оферата, поддържа в постоянна наличност голям набор от резервни
части, необходими за гаранционното сервизно обслужване на обурудването т.е липсва
допълнителни разходи за специален внос на резервни чаасти, които повечето фирми,
калкулират в крайната цена на предложениет изделия.
Като изключително благоприятно условие, участникът посочва близостта на
производтсвената складова база в гр.Бургас до обекта на изпълнение в гр.Царево. Това
намаля разходите за гаранционно обслужване, както и за доставка на предложеното
обурудване.
3.Оригиналност на предложението от участника решение относно
доставките:
Участникът посочва подробни мотиви, по отношение на натрупан опит в
изпълнението на Обществени поръчки, по отношение на разполагаемите
производствени мощности, по отношение на разполагаемите човешки ресурси
4.Подробно са описани сертификатите, които притежава участника, за контрол на
качеството, за управление на околната среда и за управление на здравето и
безопасността при работа, като участникът ги посочва в раздел 4 от обосновката си
„Спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП“
5. Участникът е уточнил, че за изпълнението на поръчката няма да получава
държавна помощ.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена
обосновка по Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично
оборудване за разливна кухня“”.
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка.
Обосновката се отнася до икономически особености на производствения процес
по чл. 72. Ал. 2, т. 1 от ЗОП , избраното техническо решение по чл. 72. Ал. 2, т. 2 от ЗОП ,
Оригиналност на предложеното от участника решение по чл.72, ал. 2 , т.3 от ЗОП, както и
„Спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП“ по чл.72, ал. 2 , т.4 от ЗОП.
Комисията счита, че обосновката съдържа информация, от която по безспорен
начин да се заключи, че предложените цени са обективни и реални.
Комисията счита, че получената обосновка на образуване на обща цена за
изпълнение на предмета на обществената поръчка е пълна, подробна и обективна,
относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т.1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП, на които се е позовал
участникът и не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
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Комисията счита, че представените доказателства (фактура № 1600000619 от
05.10.2017 г. и спецификация към нея, фактура № 160000624) са достатъчни да обосноват
предложените от участника цени и приема получената обосновка за начина на
образуването им.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства,
налице са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на
чл. 72, ал. 2, т.1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗОП.
Сочените от участника обстоятелства, обосновават разликата в стойността на
предложената от него цени за изпълнение между него и останалите участници и са
свързани с
1.икономически особености на производствения процес, а именно производство
на собствена запазена марка INOXIT;
2. избрани технически решение и на изключително благоприятни условия за
участника, а именно ниски разходи за резервни части и гаранционна поддръжка, както
и близост на производствената база на участника до обекта за изпълнение, което
намаля доставните разходи.
3. оригиналност на техническите решения, изразяваща се в наличието на
натрупан опит в изпълнението на Обществени поръчки, на разполагаемите
производствени мощности и на разполагаемите човешки ресурси
4. „Спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП“, а именно притежание на
сертификати: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника
обстоятелства за начина на образуване на обща цена за изпълнение на предмета на
обществената поръчка са пълни, обективни и доказани и комисията приема
представената писмена обосновка за ОП №2, на участника “Бис“ ООД.
В заключение комисията обобщи своето единодушно решение: Допуска до етапа
на оценка ценовите предложения на следните участници в настоящата процедура за
възлагане на обществена поръчка:
I.За обособена позиция №1:
1.
„К Билдинг“ ЕООД
II.За обособена позиция №2:
1.
„ПАНОВ” ЕООД
2.
Кооперация Панда, гр.София
3.
„Бис“ ООД, гр.Бургас
III.За обособена позиция №3:
1. Няма допуснати участници
IV.За обособена позиция №4:
1. „ПАНОВ” ЕООД
Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения по финансовия
показател „предлагана цена” Ф на допуснатите участници по реда на постъпване на
офертите и за всяка от съответните обособени позиции, съгласно обявената от
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възложителя методика по критерия „оптимално съотношение качество/цена, съобразно
чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП за ОП 1 и най-ниска цена, съобразно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП за ОП
2, 3 и 4.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка за ОП 1 е 50 т.
Оценяването се извърши по следната формула:
Финансова оценка - Ф - максимален брой 100 точки
Оценка на Финансовото предложение
Ф - финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, по
която за всеки участник се изчислява по формулата:
Ф = Цмин/Цп х 100, където:
Цмин - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти
Цп - предложена цена от участника в оценяваната оферта
Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
1.

„К Билдинг“ ЕООД

Ф = Цмин/Цп х 100
Ф= 1 265 650.50/1 265 650.50 х 100
Ф= 1х100
Ф= 100 точки
Комисията извърши оценяването по обособена позиция № 2, 3 и 4, където
критерият за възлагане е „най-ниска цена”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

1.
„ПАНОВ” ЕООД, гр.Варна
Ф = Цмин/Цп х 100
Ф= 43 420.00 /66 119.00 х 100
Ф= 0,66х100
Ф= 65.67 точки
2.
Кооперация Панда, гр.София
Ф = Цмин/Цп х 100
Ф= 43 420.00 /50 284.49 х 100
Ф= 0.86х100
Ф= 86.35 точки
3. „Бис“ ООД, гр.Бургас
Ф = Цмин/Цп х 100
Ф= 43 420.00 43 420.00 х 100
Ф= 1х100
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Ф= 100 точки

1.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:
Няма допуснати участници
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:

1.

„ПАНОВ” ЕООД
Ф = Цмин/Цп х 100
Ф= 168 422.00 /168 422.00 х 100
Ф= 1х100
Ф= 100 точки

Комисията извърши оценяването за Комплексната оценка по ОП1, на допуснатия
участник по следната формула:
Комплексната оценка на офертите по Обособени позиции № 1,
Комплексната оценка се изчислява по следната формула:
КО = 0,50хТ + 0,50хФ, където:
Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва:
-

Показател Т „Техническа оценка” е с относителна тежест от 50%;

Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 50%
Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
1.

„К Билдинг“ ЕООД
КО = 0,50хТ + 0,50хФ
КО= (0.50х100) + (0.50х100)
КО= 50+50
КО= 100 точки

Крайното класиране на участниците се извършва с комплексната оценка по
горепосочената формула. Комисията класира участниците в низходящ ред на
получените комплексни оценки на офертите им, като на първо място се класира
участникът, чиято оферта е получила най- висока оценка по съответната обособена
позиция.
Въз основа на получените резултати по критерия за определяне на икономически найизгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена за ОП 1 и най-ниска цена за
ОП 2, 3 и 4 комисията извърши следното класиране:
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Обособена позиция № 1 – „Изпълнение на СМР за подобряване на
образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс,
Основна сграда и физкултурен салон“
На първо място: Участник „К Билдинг“ ЕООД, ЕИК 201961566, ЕООД със седалище
и адрес на управление гр. Царево 8260, ул. Хан Аспарух No 32, с оферта с вх.№ 53-011424/27.09.2018 г. 16:15 часа, с комплексна оценка КО= 100 точки.
На второ място: Няма
Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за
разливна кухня“
На първо място: Участник “Бис“ ООД, ЕИК 102904211, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас 8000, ул.Георги Кирков No 28, представлявано от Атанас
Стайков Суански с оценка Ф= 100 точки.
На второ място: Участник Кооперация „Панда“, ЕИК 000885099, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139, представлявано от
Елка Николова Каменова- Цанкова, с оценка Ф= 86.35 точки.
На трето място: Участник „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ № 31, офис 306, представлявано от Ангел
Панайотов Панов, с оферта с вх. 53-01-1415 27.09.2018 г. 11:04 часа, с оценка Ф= 65.67
точки.
Обособена позиция № 3 – „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“
На първо място: НЯМА

Oбособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо
спортно и спомагателно към него оборудване“
На първо място: Участник „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, бул. „Ян Хунияди“ № 31, офис 306, представлявано от Ангел
Панайотов Панов, с оферта с вх. 53-01-1415 27.09.2018 г. 11:04 часа, с комплексна оценка
КО= 100 точки.
С оглед направените констатации, Комисията предлага на Възложителя да обяви
класирането и да обяви за изпълнител на обществената 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
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отоплителна инсталация“ ; Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и
демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“ следните участници:
 „К Билдинг“ ЕООД, ЕИК 201961566 за обособена позиция № 1„Изпълнение на
СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“,
гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ ;
 “Бис“ ООД, ЕИК 102904211 за обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на
технологично оборудване за разливна кухня“
 „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856 за обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж
на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“
Комисията предлага на Възложителя да прекрати обществената поръчка относно
обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ на
основание чл.110, ал.1 т. 2 от ЗОП, поради това, че всички оферти подадени за
обособената позиция са неподходящи по смисъла на § 2 , т. 25 от ДР на ЗОП , а именно
не отговарят на техническите спецификации дадени от Възложителя.
Настоящият протокол №4 е приключен на 26.11.2018 г., отразява работата на
комисията на закритите заседания по оценяване на получената обосновка, изискана от
участниците по реда на чл.72 от ЗОП, както и по оценката и класирането на офертите на
участниците в настоящата процедура.
Същият е съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с, чл.72 ЗОП и чл.58
ППЗОП.
Работата на комисията, назначена със Заповед № РД-01-546/28.09.2018 г. на Кмета
на Община Царево е отразена в четири протокола: Протокол №1, приключен на
03.10.2018 г., Протокол №2, приключен на 08.11.2018 г., Протокол №3, приключен на
16.11.2018 г. и Протокол №4, приключен на 26.11.2018 г.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

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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