РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СА
ВРЪЧЕНИ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 08.01.2019 г.
ПОЛУЧИЛ:_____
Инж. Георги Лапчев
Кмет на Община Царево
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 09.01.2019 г.
след осъществен контрол по реда на чл.97, ал.4 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ
Днес, 03.01.2019 г. в 11:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община Царево,
фронт-офис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-011/03.01.2019 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически инвестиционен проект за
многофункционална спортна зала в УПИ ХІ, кв. 74, ПИ 48619.503.400 по КК на гр.
Царево, община Царево”, в следния състав:
Председател: Георги Стоянов – зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1 арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;
2. Мила Стоянова – дир. дирекция „АПОБФ“ на Община Царево;
3. Мария Динкова – гл. юрисконсулт на Община Царево;
4. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране“ при Община Царево
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Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по
чл.48, ал.6 от ППЗОП.
До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството на
Общината са депозирани 3 /три/ оферти от следните участници :
1. Консорциум ДЗЗД „Дитерра“, с вх.№ 53-01-1772/27.12.2018 г. в 16:42 часа;
2. „Хелеспонт“ ООД, с вх.№ 53-01-1/02.01.2019 г. 14:23 часа;
3. „БГБИОМАС“ ЕООД, с вх.№ 53-01-7/02.01.2019 г. в 16:28 часа.
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието присъства представител на участника Консорциум ДЗЗД „Дитерра“,
упълномощен с пълномощно.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване, като
след отварянето им съгласно чл. 97, ал.3 от ППЗОП, бяха обявени ценовите предложения на
участниците, а именно:
1. Оферта на Консорциум ДЗЗД „Дитерра“, с партньори „ДИКАЙ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „ТЕРРА ПЛАН“ ООД, с адрес на кореспондинция гр.
Бургас, бул. Стефан Стамболов №120, офис 312, представлявано от Пламен
Тумбаков, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 66 000.00 (шестдесет и
шест хиляди) лева без ДДС.
2. Оферта на „Хелеспонт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас,
ул. Ал. Стамболийски № 38, ет.6., представлявано от Стоян Иванов Бахатуров, с
предлагана цена за изпълнение на поръчката 65 000.00 (шестдесет и пет хиляди) лева
без ДДС.
3. Оферта на „БГБИОМАС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Сладка
вода, общ. Дългопол, обл. Варна, ул. Първа №4, представлявано от Адриана
Йорданова Гаврилова, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 70 000.00
(седемдесет хиляди) лева без ДДС.
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
І. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”
Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на документите
за подбор на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията продължи като направи следните констатации:
Консорциум ДЗЗД „Дитерра“
Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на
предварително обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията допуска
същия до по- нататъшно участие.
„Хелеспонт“ ООД
Установиха се следните несъответствия с критериите за подбор, поставени от
възложителя и липса на документи:
1. За експерт „ВиК“ липсва изискуемия от възложителя общ професионален опит в
проектирането – минимум 3 години, както и специфичен опит – участие в проектирането на
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мин. 1 бр. спортен комплекс, стадион и/или зони за рекреация и спорт или минимум 1 бр.
сграда с обществено предназначение от минимум Първа група, трета категория във фаза
„Технически” или „Работен”инвестиционен проект.
2. За експерт ”Електроинженер” липсва специфичен опит – участие в проектирането
на мин. 1 бр. спортен комплекс, стадион и/или зони за рекреация и спорт или минимум 1 бр.
сграда с обществено предназначение от минимум Първа група, трета категория във фаза
„Технически” или „Работен”инвестиционен проект.
3. За експерт”ОВК” липсва специфичен опит – участие в проектирането на мин. 1 бр.
спортен комплекс, стадион и/или зони за рекреация и спорт или минимум 1 бр. сграда с
обществено предназначение от минимум Първа група, трета категория във фаза „Технически”
или „Работен”инвестиционен проект.
4. За експерт ”Пожарна безопасност” липсва специфичен опит – участие в
проектирането на мин. 1 бр. спортен комплекс, стадион и/или зони за рекреация и спорт или
минимум 1 бр. сграда с обществено предназначение от минимум Първа група, трета
категория във фаза „Технически” или „Работен”инвестиционен проект.
5. Не е представено доказателство, че Участникът има внедрена система за
управление на качеството EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 ״Системи за управление на
качеството" или еквивалент.
6. Участникът не е представил предпроектно проучване/предложение ППП,
представляващо Приложение към Техническото предложение – Образец № 12.
Предвид гореизложеното, Комисията счита, че представената оферта на участника
„Хелеспонт“ ООД, не отговаря на предварително поставените от възложителя условия и не я
допуска до по- нататъшно участие.
„БГБИОМАС“ ЕООД
Установиха се следните несъответствия с критериите за подбор, поставени от
възложителя и липса на документи:
1. Липсва Опис на документите, съдържащи се в офертата (попълва се Образец №
1);
2. Копие на застраховка „Професионална отговорност“
3. Липсва списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената услуга; (попълва се Образец № 7);
4. Липсва списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена
професионална компетентност на лицата (попълва се Образец № 8), с приложени
удостоверения за пълна проектантска правоспособност от Камара на инженерите в
инвестиционното проектиране и Камара на архитектите в България, за всички
предложени специалисти;
5. Не е представено доказателство, че Участникът има внедрена система за
управление на качеството EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 ״Системи за управление на
качеството" или еквивалент.
6. Участникът не е представил предпроектно проучване/предложение ППП,
представляващо Приложение към Техническото предложение – Образец № 12.
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Предвид гореизложеното, Комисията счита, че представената оферта на участника
„БГБИОМАС“ ЕООД, не отговаря на предварително поставените от възложителя условия и
не я допуска до по- нататъшно участие.
Комисията продължи своята работа по оценка на предложението на допуснатия
участник и неговото класиране.
Комплексната оценка се определя от следните показатели:
1. Срок за изпълнение СИ – максимален брой точки 100; тежест в КО – 10 %
2. Представено предпроектно проучване/предложение ППП- максимален брой
точки 100; тежест в КО – 40 %
3. Цена за изпълнение на обществената поръчка (Ц) - максимален брой точки 100;
тежест в КО – 50 %
 Оценка по показател срок за изпълнение (СИ)
Изчислява се по формулата:
СИ = 42/ 42х 100 = 100 точки
 Оценка по показател Представено предпроектно проучване/предложение ППП
Изчислява се по следната формула:
ППП= ППП1 +ППП2 + ППП3
Където:
ППП1=представено ситуационно решение в мащаб 1:500
ППП2= представена план схема в мащаб 1:100
ППП3- 3D визуализация(концептуална)
Всяка част от предпроектното предложение носи съответен брой точки, а именно:
1. Представено ситуационно решение в мащаб 1:500- 30 точки
2. Представена план схема в мащаб 1:100 40 точки
3. 3D визуализация(концептуална) – 30 точки

1. Представено е ситуационно решение в мащаб 1:500
Участникът получава следните точки: 30 точки.
2. Представена е план схема в мащаб 1:250, при изискуем мащаб от възложителя – 1:100
Участникът получава следните точки: 0 точки.
3. Представена е 3D визуализация(концептуална)
Участникът получава следните точки: 30 точки.
ППП=30+0+30=60 точки
Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката се
изчислява по формулата:
Ц = 66 000 / 66 000х 100 = 100 точки

Протокол от 03.01.2019 г.
Стр. 4 от 5

5. Комплексна оценка КО – максимален брой точки 100.
КО = 100х 0,10 + 60 х 0,40 + 100 х 0,50 =10+24+50=84 точки
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на
Възложител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически
инвестиционен проект за многофункционална спортна зала в УПИ ХІ, кв. 74,
ПИ 48619.503.400 по КК на гр. Царево, община Царево” да обяви класирането и
да обяви за изпълнител:
Първо място: Оферта на Консорциум ДЗЗД „Дитерра“, с партньори „ДИКАЙ
ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и „ТЕРРА ПЛАН“ ООД, с адрес на кореспондинция гр.
Бургас, бул. Стефан Стамболов №120, офис 312, представлявано от Пламен Тумбаков,
с комплексна оценка – 84 точки.
С тези действия приключи работата на Комисията.
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево
и в същия ден да се изпрати на участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 08.01.2019 г. в 16:00 часа.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Председател: Георги Стоянов – …………………………………..
Членове: 1. арх. Даниел Калудов – ……………………
2. Мила Стоянова – …………………………
3. Мария Динкова – …………………………
4. Катя Анестиева – …………………………

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