ПРОТОКОЛ №2
Настоящият протокол отразява действията и констатациите на Комисия,
назначена със Заповед №РД-04-201/16.05.2018 г. на Кмета на община Костенец на
основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 1 от
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), за да получи,
разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка, открита на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от
ЗОП с предмет:
„Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане
“Чавча“ и “Крайна“ до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец”.
На 07.05.2018 г. в 09:00 ч. в зала Заседателна зала на Общински съвет Костенец, находяща се на третия етаж в административната сграда на Община
Костенец, Комисията откри заседание в следния състав:
Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец.
Членове:
1. инж. Анна Красимирова Чукова – старши експерт „Геодезист”;
2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”;
3. Людмила Станкова Драгомирова-Митова, външен експерт към АОП с №ВЕ900 от 30.08.2017 г., магистър по право, с квалификация – правоспособен юрист;
4. инж. Храбър Христов Натов, външен експерт към АОП с №ВЕ-223 от
01.12.2017 г., магистър – строителен инженер "Водоснабдяване и канализация", с
квалификация в съответствие с предмета на поръчката.
I. В предходното свое заседание Комисията разгледа допълнително представените
от участниците документи за доказване на съответствие с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор. Комисията установи, че всички участници доказват
съответствие с поставените изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
поради което разгледа техническите предложения на всички участници.
След разглеждане на техническите предложения на участниците, Комисията
оцени съответствието им с изискванията на Техническите спецификации,
инвестиционните проекти, действащото законодателство, техническите изисквания и
стандарти, както и специфичните такива, поставени от Възложителя, съгласно
документацията за обществената поръчка. Техническите предложения на офертите бяха
оценени, съобразно Критериите и методиката за комплексна оценка на офертите,
заложени в документацията на обществената поръчка. Резултатите от разглеждането и
оценяването на техническите предложения са отразени в Протокол №2.
Предвид констатациите, изложени в Протокол №1 на Комисията, до отваряне на
ценовите предложения, бяха допуснати офертите на двама участници, а именно:
1. . Оферта №1, подадена от „ПСТ ГРУП“ ЕАД, с вх. №92-П-29/15.05.2018 г. в
14.19 часа;
2. Оферта №3, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС – МИКО-Д”
ДЗЗД, с вх. №92-К-47/15.05.2018 г. в 15.58 часа.
В установения с горецитираната Заповед начален час за стартиране
работата на комисията, а именно 09:00 ч., Георги Янакиев - председател на
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комисията - откри заседанието, на което присъства и външно лице. Същото
удостовери своята самоличност, представителната си власт и вписа имената си в
„Списък на присъстващите лица“, а именно: Добри Петров Лаков – упълномощен
представител на „ПСТ Груп“ ЕАД.
В настоящото заседание Комисията следва да:
I. Oбяви резултатите от оценяването по другите показатели;
II. Да отвори и оповести ценовите предложения на участниците;
III. Да оцени офертите по ценови показател и да класира участниците.
I. Oбявяване резултатите от оценяването по другите показатели.
Бяха обявени резултатите от извършеното оценяване на техническите
предложения на офертите, които резултати са отразени в Протокол №2.
II. Отваряне и оповестяване ценовите предложения на участниците
Оферта №1, подадена от „ПСТ ГРУП“ ЕАД
Обща стойност на поръчката – 1 873 342,90 лв. (един милион осемстотин
седемдесет и три хиляди триста четиридесет и два лева и деветдесет стотинки) без
ДДС.
Оферта №3, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС – МИКО-Д” ДЗ
Обща стойност на поръчката – 1 991 287,78 лв. (един милион деветстотин
деветдесет и една хиляди двеста осемдесет и седем лева и седемдесет и осем
стотинки) без ДДС.
С гореописаните действия приключи публичната част на заседанието.
III. Оценяване на офертите по показател предложени ценови параметри и
класиране на участниците.
Комисята констатира, че ценовите предложения на участниците не надвишават
прогнозната стойност на поръчката, поради което могат да бъдат класирани.
Предвид допускането на само две оферти до оценяване по финансов показател
„Предлагана цена” П2, комисията не извърши проверка на ценовите предложения на
участниците за наличието на такива, които да са с повече от 20 на сто по-благоприятни
от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател.
Съгласно методиката, Комплексната оценка има максимална стойност 100
точки.
Оценките, се представят в числово изражение с точност до втория знак след
десетичната запетая.
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник, е:
КО = П1 + П2
където:
 П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“
 П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“
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А: Оценка по показател П2 - „Ценово предложение за изпълнение на
поръчката“ - до 50 т.
Участникът, предложил най-ниската обща цена за изпълнение без ДДС получава
50 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:
П2

най-ниска предложена цена
=

Х 50

предложена цена от участника

1. Оферта №2, подадена от „ПСТ ГРУП“ ЕАД
Участникът е предложил най-ниска цена и съгласно правилата на методиката по
показател П2 получава 50 т.
П2 = 50 т.
2. Оферта №3, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС – МИКО-Д”
ДЗЗД
Оценката на участника се изчислява по предвидената в методиката за
комплексна оценка формула:
1 873 342,90
П2 = ----------------------------1 991 287,78

х 50 = 0,941 х 50 = 47,04 т.

П2 = 47,04 т.
Б: Оценка по показател П1 - „Техническо предложение на участника за
изпълнение на поръчката“
Оценките на предложенията на участниците по този показател са отразени в
Протокол № 2.
В: Комплексната оценка КО = П1 + П2 – до 100 точки
Комплексна оценка (КО = П1 + П2 до 100 т.) на предложенията на
участниците

№
1

2

Участник
„ПСТ ГРУП“ ЕАД
ОБЕДИНЕНИЕ
„КАРИМПЕКС –
МИКО-Д” ДЗЗД

П1 – до 50 т. П2 – до 50 т. КО = П1 + П2 – до 100 т.
33,33

50

83,33

50

47,04

97,04

Класиране на предложенията на участниците
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№
оферта

Участник

Предложена цена, в лв.
без ДДС

класиране

3

ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИМПЕКС –
МИКО-Д” ДЗЗД

1 991 287,78

І място

1

„ПСТ ГРУП“ ЕАД

1 873 342,90

ІI място

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с участника, класиран на
първо място.
Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и
решения не бяха заявени особени мнения.
Комисията приключи работа на 07.06.2018 г. в 11:30 ч.
Настоящият протокол е съставен и подписан на 07.06.2018 г.
КОМИСИЯ:
Председател:
Георги Янакиев ……………/П/………………..
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)

Членове:
1. инж. Анна Чукова …………/П/………………….
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)

2. Виолетка Нейчева ……………/П/………………..
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)

3. инж. Храбър Натов ……………/П/………………..
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)

4. Людмила Драгомирова - Митова …………/П/…………………..
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)
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