ПРОТОКОЛ
За резултатите от дейността на комисия за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите
оферти и класиране на участниците за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изграждане на пристройка – топла връзка
между павилион за 50 деца, кухня и обслужващи помещения в детска градина в с.
Тънково, находящи се в УПИ XII, кв.13 по плана на с. Тънково, общ. Несебър”.
Днес, 12.11.2015 г., в 12:30 часа в сградата на ЦДГ „Пролет“, с. Тънково, ул. „М.
Дойчев” № 14, се събра комисия, назначена със Заповед № 078/10.11.2015 г. на Възложителя, в
състав:
1. Сюрея Исуф – началник отдел „Инвестиционна политика” при Община Несебър,
професионална компетентност: юрист;
2. инж. Динко Войнов – началник отдел „Инвеститорски контрол” при Община Несебър,
професионална компетентност: строителен инженер;
3. Яна Узунова – гл. специалист в отдел „Инвестиционна политика” при Община Несебър,
професионална компетентност: строителен техник;
за да разгледат, оценят и класират постъпилите в срок оферти.
Съгласно изискванията на чл. 101г, ал.2 от ЗОП се представиха попълнени и подписани
декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 - 4 от ЗОП.
Комисията откри заседанието, като обяви състава на комисията, дневния ред, определения
срок за приключване на нейната работа. Прочете списъка с постъпилите в срок оферти по реда
на постъпването им:
1. Оферта от „АНТИК 2004” ООД, гр. Бургас с вх. № 368/11.11.2015г./09:30 ч./, с адрес
за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Асен Златаров” №50, ет.2;
2. Оферта от „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” ООД, гр. Бургас
с вх. № 371/11.11.2015г./14:25 ч./, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Възраждане” №6;
3. Оферта от „ЕСЕНДЖИ ТУРС” ЕООД, гр. Бургас с вх. № 372/11.11.2015г./14:30 ч./,
с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, к-с „Лазур” бл.2, ет.1;
4. Оферта от „АРК - БИЛДИНГ” ООД, гр. Ямбол с вх. № 373/11.11.2015г./14:38 ч./, с
адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ул. „Железничарска” №12;
5. Оферта от „ЕАГЪР” ЕООД, с. Равда с вх. № 374/11.11.2015г./14:45 ч./, с адрес за
кореспонденция: с. Равда, ул. „Пейо Яворов” №11;
6. Оферта от „АДЕЛ - М” ЕООД, гр. Бургас с вх. № 375/11.11.2015г./15:25 ч./, с адрес
за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Одрин” №3;
7. Оферта от „ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна с вх. №
376/11.11.2015г./15:29 ч./, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Воден” №25, ет.2, ап.1;
На заседанието на комисията присъстваха следните представители на търговските
дружества участници:
1. Димитър Кирилов Димитров – управител на фирма „Делта Инвестмънт Груп“ ЕООД;
2. Редван Ереджеб Иб – управител на фирма „Мидия Инфраструктурно Строителство“
ООД;
3. Светлана Боянова Георгиева – управител на фирма „ЕсЕнДжи Турс“ ЕООД;
4. Марин Лефтеров – управител на фирма „Еагър“ ЕООД.
Данните бяха вписани в присъствен лист, който се разписа отчленовете на комисията.
От данните, вписани във Входящ регистър на лицата, подали оферти за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изграждане
на пристройка – топла връзка между павилион за 50 деца, кухня и обслужващи
помещения в детска градина в с. Тънково, находящи се в УПИ XII, кв.13 по плана на с.
Тънково, общ. Несебър” се установи, че всички регистрирани участници са подали оферти в
предварително обявения от възложителя срок, а именно до 16:00 часа на 11.11.2015г.
Подадените оферти са представени в запечатани, непрозрачни и в ненарушена цялост пликове.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и
обявяване на ценовите предложения. По един от присъстващите представители подписа
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техническите и ценовите предложения на участниците. Комисията оповести ценовите
предложения на всички участници.
След извършване на всички дейстия съобразно законовите изисквания, приключи
публичната част на заседанието.
В периода 13.11.2015г. – 24.11.2015г., Комисията продължи своята работа в закрито
заседание по проверка за съответствието на представените документи на всички участници с
изискванията, поставени от Възложителя в публичната покана и констатира следното:
Участник №1. „АНТИК 2004” ООД, гр. Бургас
При разглеждане на документите, съдържащи се в представената оферта, комисията
констатира, че участникът е представил всички необходими документи, посочени в поканата и
представените документи удостоверяват съответствието на участника с изискванията на
Възложителя. Представената оферта е изготвена в съответствие с приложените към поканата
образци и предварително обявените от Възложителя условия.
В офертата си, участникът е направил следните предложения:
1. Срок за изпълнение на поръчката – 59 календарни дни
2. Гаранционен срок за изпълнените работи:
– 120 месеца – за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и
съоръжения, включително и за земната основа под тях;
- 60 месеца – за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на
сгради.
3. Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок – 1 календарен
ден
4. Предлагана цена – 256 267,36 лв. /двеста петдесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем
лв. тридесет и шест ст./ без ДДС
5. Ценови показатели при извършване на допълнителни СМР:
• часова ставка – 3,50 лв./час;
• допълнителни разходи за труд – 100 %;
• допълнителни разходи за механизация – 30 %;
• доставно-складови разходи – 8 %;
• печалба върху всички СМР – 10 %;
Участник №2. „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” ООД, гр. Бургас
При разглеждане на документите, съдържащи се в представената оферта, комисията
констатира, че участникът е представил всички необходими документи, посочени в поканата и
представените документи удостоверяват съответствието на участника с изискванията на
Възложителя. Представената оферта е изготвена в съответствие с приложените към поканата
образци и предварително обявените от Възложителя условия.
В офертата си, участникът е направил следните предложения:
1. Срок за изпълнение на поръчката – 40 календарни дни
2. Гаранционен срок за изпълнените работи – 120 месеца
3. Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок – 1 календарен
ден
4. Предлагана цена – 218 652,20 лв. /двеста и осемнадесет хиляди шестстотин петдесет и два
лв. и двадесет ст./ без ДДС
5. Ценови показатели при извършване на допълнителни СМР:
• часова ставка – 4,00 лв./час;
• допълнителни разходи за труд – 80 %;
• допълнителни разходи за механизация – 40 %;
• доставно-складови разходи – 8 %;
• печалба върху всички СМР – 8 %;
Участник №3. „ЕСЕНДЖИ ТУРС” ЕООД, гр. Бургас
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При разглеждане на документите, съдържащи се в представената оферта, комисията
констатира, че участникът не е представил Анализи на предложените цени, Удостоверение за
вписване в ЦПРС и Застрахователна полица за „Професионална отговорност в проектирането и
строителството“. След направена справка в публичния регистър към Камарата на строителите,
се установи, че липсват данни за регистрация на фирмата.
Въз основа на гореизложеното, Комисията не допуска офертата на участника до оценка и
класиране и отстранява кандидата „ЕСЕНДЖИ ТУРС” ЕООД, гр. Бургас от участие в
процедурата.
Участник №4. „АРК - БИЛДИНГ” ООД, гр. Ямбол
При разглеждане на документите, съдържащи се в представената оферта, комисията
констатира, че участникът е представил всички необходими документи, посочени в поканата и
представените документи удостоверяват съответствието на участника с изискванията на
Възложителя. Представената оферта е изготвена в съответствие с приложените към поканата
образци и предварително обявените от Възложителя условия.
В офертата си, участникът е направил следните предложения:
1. Срок за изпълнение на поръчката – 100 календарни дни
2. Гаранционен срок за изпълнените работи – 120 месеца
3. Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок – 1 календарен
ден
4. Предлагана цена – 250 105,16 лв. /двеста и петдесет хиляди сто и пет лв. и шестнадесет
ст./ без ДДС
5. Ценови показатели при извършване на допълнителни СМР:
• часова ставка – 3,50 лв./час;
• допълнителни разходи за труд – 70 %;
• допълнителни разходи за механизация – 30 %;
• доставно-складови разходи – 6 %;
• печалба върху всички СМР – 6 %;
Участник №5. „ЕАГЪР” ЕООД, с. Равда
При разглеждане на документите, съдържащи се в представената оферта, комисията
констатира, че участникът е представил всички необходими документи, посочени в поканата и
представените документи удостоверяват съответствието на участника с изискванията на
Възложителя. Представената оферта е изготвена в съответствие с приложените към поканата
образци и предварително обявените от Възложителя условия.
В офертата си, участникът е направил следните предложения:
1. Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни
2. Гаранционен срок за изпълнените работи – 120 месеца
3. Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок – 1 календарен
ден
4. Предлагана цена – 259 144,03 лв. /двеста петдесет и девет хиляди сто четиридесет и
четири лв. и три ст./ без ДДС
5. Ценови показатели при извършване на допълнителни СМР:
• часова ставка – 3,50 лв./час;
• допълнителни разходи за труд – 100 %;
• допълнителни разходи за механизация – 30 %;
• доставно-складови разходи – 10 %;
• печалба върху всички СМР – 10 %;
Участник №6. „АДЕЛ - М” ЕООД, гр. Бургас
При разглеждане на документите, съдържащи се в представената оферта, комисията
констатира, че участникът е представил всички необходими документи, посочени в поканата и
представените документи удостоверяват съответствието на участника с изискванията на
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Възложителя. Представената оферта е изготвена в съответствие с приложените към поканата
образци и предварително обявените от Възложителя условия.
В офертата си, участникът е направил следните предложения:
1. Срок за изпълнение на поръчката – 120 календарни дни
2. Гаранционен срок за изпълнените работи:
– 120 месеца – за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и
съоръжения, включително и за земната основа под тях;
- 60 месеца – за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда;
- 60 месеца – за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на
сгради.
3. Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок – 1 календарен
ден
4. Предлагана цена – 259 745,12 лв. /двеста петдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и
пет лева и дванадесет ст./ без ДДС
5. Ценови показатели при извършване на допълнителни СМР:
• часова ставка – 2,50 лв./час;
• допълнителни разходи за труд – 70 %;
• допълнителни разходи за механизация – 20 %;
• доставно-складови разходи – 8 %;
• печалба върху всички СМР – 5 %;
Участник №7. „ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна
При разглеждане на документите, съдържащи се в представената оферта, комисията
констатира, че участникът не е представил Анализи на предложените цени.
Въз основа на гореизложеното, Комисията не допуска офертата на участника до оценка и
класиране и отстранява кандидата „ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна от участие
в процедурата.
След извършените действия относно подбора на участниците съгласно документите и
условията за допустимост, Комисията пристъпи към подробно разглеждане на техническите и
ценови предложения на допуснатите участници и оценяване на предложенията на допуснатите
участници по избрания критерий „икономически най-изгодна оферта”.
Оценяването на офертите се извърши в табличен вид при следните показатели за оценка:
1.
Техническа част, включваща:
Срок за изпълнение на поръчката /К1/ - 40 % тежест:
1.1.
К1=(Срмин./Срn.) х 40
където: Срмин – най-ниското предложение по показателя „срок за изпълнение на поръчката ”, а
Срn. – предложение на оценявания участник по същия показател.
1.2.
Срок за отзоваване при възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок /К2/ 20 % тежест:
К2=(Срмин./Срn.) х 20
където: Срмин – най-ниското предложение по показателя „срок за отстраняване на дефекти в
рамките на гаранционния срок ”, а Срn. – предложение на оценявания участник по
същия показател.
2. Финансова част, включваща предлагана обща цена за изпълнение на поръчката,
формирана от единични цени /К3/ - 40 % тежест:
К3= (Ц мин (лв.) / Ц участн (лв.)) х 40
където: Ц ср.мин (лв.) – най-ниско предложение по показателя “предлагана цена”, а Ц ср.участн
(лв.) – предложение на оценявания участник по същия показател.
Комплексното оценяване на офертите ще се извърши по формулата: К = К1 + К2 + К3
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник общо е 100.
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2.
3.

Предвид направената оценка на предложенията, Комисията предлага
следното класиране на участниците:

На І-во място с К = 93,75 т. – участника „ЕАГЪР” ЕООД, с. Равда
На ІІ-ро място с К = 90 т. – участника „МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО”
ООД, гр. Бургас
На ІІІ-то място с К = 74,47 т. – участника „АНТИК 2004” ООД, гр. Бургас
На ІV-то място с К = 66,97 т. – участника „АРК - БИЛДИНГ” ООД, гр. Ямбол
На V-то място с К = 63,67 т. – участника „АДЕЛ - М” ЕООД, гр. Бургас

Отстранени от участие кандидати:
1. „ЕСЕНДЖИ ТУРС” ЕООД, гр. Бургас - участникът не е представил Анализи на
предложените цени, Удостоверение за вписване в ЦПРС и Застрахователна полица за
„Професионална отговорност в проектирането и строителството“.
2. „ДЕЛТА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” ЕООД, гр. Варна - участникът не е представил
Анализи на предложените цени.
Настоящият протокол е съставен на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП на 24.11.2015г. и се
представя на Възложителя за утвърждаване на 24.11.2015 г.
Членове на Комисията:
1. ...........П..................
/С. Исуф/
2. ..........П..................
/инж. Д. Войнов/
3. ............П................
/Я. Узунова/
УТВЪРДИЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.............П...............
/Кремена Георгиева – Директор на ЦДГ „Пролет“, с. Тънково/
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