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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 08.04.2019 г.
след осъществен контрол по реда на чл.97, ал.4 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ
Днес, 08.04.2019 г. в 10:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община Царево,
фронт-офис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01210/08.04.2019 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на
обществена поръчка с предмет: Изграждане, доставка и монтаж на водна скулптура
/тип фонтан/ в съществуваща водна площ /водно огледало/, находящо се в ПИ с
идентификатор 48619.502.477 по КК плана на гр.Царево, в следния състав:
Председател: Георги Стоянов – зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево;

2. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево;
3. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
4. Мария Динкова – гл. юрисконсулт на 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 е депозирана 1 /една/ оферта, както следва:
-

„МЕЛИЯ СПА“ ООД, с вх.№ 53-01-436/29.03.2019 г. в 16:24 часа.

Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието не присъства представител на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата, като след отварянето й бе обявено
ценовото предложение на участника, а именно:
1. Оферта на „МЕЛИЯ СПА“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Бургас,
ул. Сан Стефано 60А, ет. 2, представлявано от Георги Стоянов, с предлагана цена за
изпълнение на поръчката 63 700.50 (шестдесет и три хиляди и седемстотин лева и
петдесет стотинки) 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 участника за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията продължи като направи следните констатации:
„МЕЛИЯ СПА“ ООД
Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на предварително
обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията допуска същия до понататъшно участие.
Комисията продължи своята работа по оценка на предложението на допуснатия
участник и неговото класиране.
Комплексна оценка КО – максимален брой точки 100.
КО = СИ х 0,10 + П х 0,40 + Ц х 0,50, където:
КО – комплексна оценка на офертата;
СИ – получен брой точки за изпълнение на СИ;
П– получен брой точки относно представеното предложение;
Ц – получен брой точки за предложена цена за изпълнение на обществената поръчка
без включен ДДС.
 Оценка по показател срок за изпълнение (СИ)
Изчислява се по формулата:
СИ = 85 / 85х 100 = 100 точки
 Оценка по показател предложение /П/
Изчислява се по следната формула:
П= П1 +П2 +П3
Където:
П1- представено геодезическо заснемане в мащаб 1:250;
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П2- представено ситуационно решение в мащаб 1:250 и конструктивно
становище;
П3- 3D визуализация (концептуална).
Всяка част от предложението носи съответен брой точки, а именно:
1. Представено геодезическо заснемане в мащаб 1:250 -20 точки;
2. Представено ситуационно решение в мащаб 1:250 и конструктивно
становище;
- 40 точки
3. 3D визуализация(концептуална) – 40 точки.
1. Представено е геодезическо заснемане в мащаб 1:250;
Участникът получава следните точки: 20 точки.
2. Представено ситуационно решение в мащаб 1:250 и конструктивно становище
Участникът получава следните точки: 40 точки.
3. Представена е 3D визуализация(концептуална)
Участникът получава следните точки: 40 точки.
ППП=20+40+40=100 точки.
Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката се
изчислява по формулата:
Ц = 63 700.50 / 63 700.50 х 100 = 100 точки
5. Комплексна оценка КО – максимален брой точки 100.
КО = 100х 0,10 + 100 х 0,40 + 100 х 0,50 =10+40+50=100 точки.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител на
обществена поръчка с предмет: „Изграждане, доставка и монтаж на водна скулптура
/тип фонтан/ в съществуваща водна площ /водно огледало/, находящо се в ПИ с
идентификатор 48619.502.477 по КК плана на гр.Царево“, да обяви класирането и да
обяви за изпълнител:
Първо място: „МЕЛИЯ СПА“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Бургас,
ул. Сан Стефано 60А, ет. 2, представлявано от Георги Стоянов, с комплексна оценка –
100 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 08.04.2019 г. в 13:30 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Председател: Георги Стоянов – …………………………….
Членове: 1. Мила Стоянова – ………………………........
2. Златка Димитрова – …………………………
3. инж. Златинка Кирякова – ……………………
4. Мария Динкова – ……………………………
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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