П Р О Т О К О Л №3

от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-556 от 22.11.2018 г. на
Кмета на Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за
участие и допълнително представени документи в обществена поръчка по чл. 18, ал.1,
т.12 от ЗОП - Публично състезание с предмет: „Упражняване на строителен надзор и
контрол при изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната
инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара
Загора”.
Днес, 13.02.2019 г. (сряда), на основание Раздел VIII - Действия на комисията
при разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от
ППЗОП, Комисията, назначена със Заповед №З-556/22.11.2018 г. на Kмета на Община
Гурково, в състав:
Председател: адв. И.Г. – юрист на община Гурково;
Членове:
1) инж. Д.К.- външен експерт, номер ВЕ-110 от списъка по чл. 229, ал.1, т.17 от
ЗОП, строителен инженер;
2) Д.К.- старши специалист „Обществени поръчки и инвестиционни дейности”;
Комисията се събра в 11:00 часа в сградата на Община Гурково, заседателна
зала, за да отвори публично и оповести ценовите предложения на допуснатите до този
етап участници в процедурата „Упражняване на строителен надзор и контрол при
изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на
селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара Загора”.
На 08.02.2019 г., на Профила на купувача е публикувано съобщение с изх. № К382, за датата, мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на допуснатите
участниците.
Председателя на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с
правилата за работа на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите
предложения.
На публичното заседание на комисията присъстваха представители на
участниците подали оферти, видно от Регистъра на присъстващите при отваряне на
ценовите предложения на допуснатите участници, неразделна част от настоящия
протокол.
Председателя на комисията съобщи допуснатите и недопуснатите участници до
отваряне на ценовото предложение и резултатите от оценяването на офертите на
техническо предложение по показател „Ниво на изпълнение”, както следва:
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№
по
ред

Наименование на участника

Допуснат до отваряне на ценово
предложение
ДА
или

1.

Участник № 1 - „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ”
ЕООД

2.

Участник № 2 - „ДЕОМИД” ЕООД

3.

Участник № 3 - Сдружение „ВиК Консулт”

4.

Участник № 4 - „Т7 КОНСУЛТ” ЕООД

5.

Участник № 5 - „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД

6.

Участник № 6 - „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД

7.

Участник № 7 - “ПЪТКОНСУЛТ 2000” ЕООД

8.

Участник № 8 - „ГЕОДЕТ” ЕООД

9.

Участник № 9 - „ЯЗОН” ЕООД

10.

Участник № 10 - „ВЕДИПЕМА” ЕООД

НЕ
Не
Предложен за отстраняване на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП
Не
Предложен за отстраняване на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП
ДА
50 точки по показател
П1- Ниво на изпълнение
Не
Предложен за отстраняване на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП
Не
Предложен за отстраняване на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП
Не
Предложен за отстраняване на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП
Не
Предложен за отстраняване на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП
Не
Предложен за отстраняване на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП
Не
Предложен за отстраняване на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП
Не
Предложен за отстраняване на
основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от
ЗОП

След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на
допуснатите участници по реда на тяхното постъпване и оповести:
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Участник № 3 - СДРУЖЕНИЕ „ВИК КОНСУЛТ”:
Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал
съставена, съгласно Образец № 4 Предложената от участника Общата цена за
изпълнение на предмета на обществената поръчка, е в размер на: 63 500,00 (шестдесет
и три хиляди и петстотин) лева без включено ДДС, или 76 200,00 (седемдесет и
шест хиляди и двеста) лева с включено ДДС.
С това комисията приключи публичната част от заседанието на комисията.
II. Комисията продължи своята работа на закрито заседание.
Констатации на Комисията за съответствие на ценовата оферта на
Участник № 3 - СДРУЖЕНИЕ „ВИК КОНСУЛТ” с изискванията на
Възложителя.
Комисията установи, че:
Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
Въз основа на горните констатации, Комисията реши:
Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя
и се допуска до следващия етап на оценка в процедурата.
III. Проверка на ценовите предложения на допуснатия участник за
наличие на основанията по чл.72, ал.1 от ЗОП – неприложимо, тъй като
допуснатата оферта е само една.
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показател П2 –
Предлагана цена.
1.
Съгласно одобрената методика оценките по показател П2 –
„Предлагана цена“ се формира съгласно следната формула:
П2 = (Цmin / Цi) х 50
Където Цi е предложената обща цена за изпълнение на поръчката в лева без
ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
Където Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката
в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до
оценяване.
Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово
изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.
На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока
комплексна оценка по формулата:
КО = П1 + П2
Резултатите от оценката по този показател на допуснатите до този етап на
оценка оферти са:
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За обществена поръчка, с предмет: „Упражняване на строителен надзор и
контрол при изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната
инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара
Загора”:
Участник № 3 - СДРУЖЕНИЕ „ВИК КОНСУЛТ”: съответно:
П2 = (Цmin / Цi) х 50 = (63 500,00/63 500,00) х 50 = 50 точки
При заместване с оценките на участника по отделните показатели в посочената
формула, се изчисляват следните комплексни оценки:
За обществена поръчка, с предмет: „Упражняване на строителен надзор и
контрол при изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната
инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара
Загора”:
 Участник № 3 - СДРУЖЕНИЕ „ВИК КОНСУЛТ”, съответно:
Ниво на изпълнение като измерител на качеството П1 = 50 точки
Предлагана цена П2 = 50 точки
КО = П1 + П2 = 50 + 50 = 100 точки
IV. Въз основа на гореизложеното, Комисията пристъпи към класиране:
На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участниците по
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя
условия. Комисията извърши класиране въз основа на критерий за възлагане
„Оптимално съотношение качество – цена“, за обществена поръчка, с предмет:
„Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР за
подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и
Паничерево, община Гурково, област Стара Загора”:
Първо и единствено място: СДРУЖЕНИЕ „ВИК КОНСУЛТ”
Комисията предлага на Кмета на Община Гурково да сключи договор за
възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с
предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на СМР
за подобряване на водоснабдителната инфраструктура на селата Конаре и
Паничерево, община Гурково, област Стара Загора”, с класирания на първо място
участник СДРУЖЕНИЕ „ВИК КОНСУЛТ”,
Работата на комисията приключи на 13.02.2019 г. в 12:00 часа.
Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1 от 22.11.2018 г. – 03.12.2018
г. и Протокол № 2 от 04.01.2019 г. – 08.02.2019 г. представляват цялостният и
окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на
участниците, подали оферти за участие в процедура възлагане на обществената поръчка
чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „„Упражняване на строителен
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надзор и контрол при изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната
инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара
Загора”, открита с Решение № З-509/25.10.2018 г.. на Кмета на община Гурково,
публикувана под уникален номер № 00694-2018-00123 в Регистъра на обществените
поръчки, и се предава на възложителя за утвърждаване по реда на чл. 106 от ЗОП.
Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП).
Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с
подадените оферти от участниците.
КОМИСИЯ:
Председател: адв. И.Г. ---П--Членове:
1) инж. Д.К. ---П--2) Д.К. ---П--Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1 от 22.11.2018 г. – 03.12.2018
г. и Протокол № 2 от 04.01.2019 г. – 08.02.2019 г. представляват цялостният и
окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на
участниците, подали оферти за участие в процедура възлагане на обществената поръчка
чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „„Упражняване на строителен
надзор и контрол при изпълнение на СМР за подобряване на водоснабдителната
инфраструктура на селата Конаре и Паничерево, община Гурково, област Стара
Загора”, открита с Решение № З-509/25.10.2018 г.. на Кмета на община Гурково,
публикувана под уникален номер № 00694-2018-00123 в Регистъра на обществените
поръчки с цялата документация по обществената поръчка и подадените от участниците
оферти, е приет и утвърден от Възложителя, за издаване на решение по чл. 181, ал. 6 от
ЗОП.

Дата: 14.02.2019 г.
УТВЪРДИЛ: /П.П./
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ИВАН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО
Информацията е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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