ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОТОКОЛ№4
по чл. 57 и 58 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки
На 29.10.2016 г. от 11.30 часа, партерен етаж в сградата на Община Гоце Делчев,
ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на комисията по провеждане на публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с „Изпълнение на строеж – изграждане
на сграда: детска градина в с. Лъжница, община Гоце Делчев“, открита с решение
№627/27.07.2016 г. на кмета на общината, референтен номер ГД/2016/ПС/С/9, уникален
номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0008, назначена със
заповед №723 от 26.08.2016 година и заповед №811/29.09.2016 г., издадени от кмета на
община Гоце Делчев.
Комисията се събра в състав:
Председател: Мариана Устаилиева – секретар на общината, юрист;
Членове:
1. арх. Георги Скрижовски – гл. архитект на общината;
2. инж. Ани Мирчева – гл. специалист „Секретар на ЕС по УТ“,
дирекция „Устройство на територията“;
3 инж. Стоян Марков - гл.спец. „Благоустрояване“, дирекция
„Устройство на територията“;
4. Ибрахим Велиша – икономист, управител на еднолично
общинско дружество с ограничена отговорност.
След запознаване със списъка на участниците ново определените членове на
комисията инж. Ани Мирчева и инж. Стоян Марков подписаха декларации подписаха
декларации по чл.103, ал. 2 от ЗОП.
На публичното заседание присъстваха упълномощени лица от участниците, а
именно:
- Костадин Георгиев Павлов – представител на „БКС“ ЕООД;
- Ибраим Сеферов Мисирков – представител на „БИЛДИНГ КОМПАНИ“
ЕООД.
Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите
участници. Разглеждане на ценовите предложения;
2. Оценяване на офертите по показателя „Обща цена за изпълнение на СМР“ и
класиране на участниците.
По точка първа от дневния ред
Председателят на комисията информира, че на 26.09.2016 г. в официалната
интернет страница на Възложителя, секция „Профил на купувача”, раздел „Процедури
по ЗОП“, процедура ГД/2016/ПС/С/9 е публикувано съобщение за датата, часа и
мястото на отваряне на ценовите предложения.
Председателят на комисията обяви оценяването на допуснатата оферта по
показателя „Качество на вложените строителни материали“.
Комисията пристъпи към отварянето и оповестяването на ценовата оферта на
„БКС“ ЕООД, която е 1 099 504, 54 лв. без ДДС.
На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП комисията не отвори плика с ценовото
предложение на участник с пореден №1 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с. Дъбница,
предложен от комисията за отстраняване от процедура.
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Публичната част от заседанието на комисията приключи с оповестяването на
ценовото предложение на допуснатия участник.
Комисията извърши проверка дали ценовото предложение на участника не
надвишават предварително обявения финансов ресурс на Възложителя.
По втора точка от дневния ред
След обсъждане комисията единодушно прие
РЕШЕНИЕ №7
1. На основание методиката за оценка определи точките на офертите на
допуснатите участници по показателя за оценка „Обща цена за изпълнение на СМР“:
Участници
Показател
К2 „Обща цена за изпълнение на СМР“
К2 = (Цmin /Цn) х 60
оценка
Участник с пореден №2 „БКС“ ЕООД,
гр. Гоце Делчев

точки

Ц min – 1 099 504.54 лв.
Ц n – 1 099 504.54 лв.
К2 = (1 099 504.54/1 099 504.54) х 60

60

2. Определи оценките по всеки показател и комплексната оценка на офертите на
допуснатите участници:
Участник с пореден №2 „БКС“ ЕООД
гр. Гоце Делчев

Показатели за оценка
К1 Качество на вложените строителни материали
К2 Обща цена за изпълнение на СМР
Комплексна оценка
К = К1 + К2

40.00 точки
60.00 точки
100.00 точки

Предвид съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя
условия, получените комплексни оценки от допуснатите оферти и на основание чл. 58,
ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, комисията
единодушно прие
РЕШЕНИЕ №8
Класира участниците в публичното състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Изпълнение на строеж – изграждане на сграда: детска градина в с.
Лъжница, община Гоце Делчев“, открита с решение №627/27.07.2016 г. на кмета на
общината, въз основа на обявения критерий “оптимално съотношение качество/цена” на
основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП е както следва:
1- во място: „БКС“ ЕООД – 100 точки.
След приключване на горните действия, комисията изготви доклад за
резултатите от нейната работа на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП.
Настоящият протокол бе съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и подписан
на 29.09.2016 г.
Председател: Мариана Устаилиева

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
1. арх. Георги Скрижовски

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2. инж. Ани Мирчева

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

2. инж. Стоян Марков

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

5. Ибрахим Велиша

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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