ПРОТОКОЛ №4
От заседание на комисията, назначена със Заповед № ЗОП - 32Б/22.08.2017 г. на
Възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена
поръчка, възлагана чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Упражняване на
строителен надзор по обособени позиции при изпълнение на СМР по проект
„Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и
училищното образование“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020,
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура
BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020-Монтана”, открита с Решение № ЗОП - 32А от 13.07.2017 г., обявление с
ID № 795931, публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз с № 2017/S 134-274835
от 15.07.2017 г. и публикувано в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки
под номер 00019-2017-0012.

На 28.02.2018 г., в 11:30 часа, в заседателната зала на община Монтана, на
адрес: гр. Монтана, ул. „Извора“ № 1, комисия в състав:
Председател: инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер към дирекция
ТУС в общинска администрация гр. Монтана;
и
Членове:
1.
Вася Иванова Йорданова - Симеонова – началник отдел ПОПОФТЗ към
Дирекция ЕИИР в Общинска администрация гр. Монтана;
2.
Таня Миладинова Цветанова – младши експерт ОП, ОФ и приватизация в
отдел Проекти, ОП и ОФ, Т и З към дирекция ЕИИР
3.
Галя Стефанова Петкова – Любенова – главен юрисконсулт в общинска
администрация гр. Монтана;
4.
Валентина Тихомирова Настева – външен експерт от списъка на
Агенцията по обществените поръчки ВЕ -1842
проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ за отваряне на ценовите предложения на
допуснатите участници.
На публичното заседание на комисията не взеха участие представители на
участниците, нито на средствата за масово осведомяване.
I.

Съобщаване на оценките на техническите предложения на допуснатите
участници

Председателят на комисията откри заседанието, като на основание чл. 57, ал. 2
от ППЗОП съобщи оценките на техническите предложения на допуснатите участници.
В съответствие с разпоредбата на чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовите предложение на
участниците, чиито оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя
условия нямат да бъдат отворени от комисията. По аргумент от противното изведен от
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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цитираната правна норма комисията ще отвори ценовите предложения на следните
участници по обособени позиции:
Пореден
№ на
участника

№ на
офертата

Дата и час на
постъпване на
офертите

Наименование на
участника

Обособена
позиция

Оценка на
техническо
предложение
(общ бр.
точки по
показател
ТП
технически
показател)

1

70-001327
70-001328

„Строителен
стандарт” ЕООД,
гр. София
„Икар консулт“ АД,
гр. София

Строителен
надзор ОП №
1
Строителен
надзор ОП №
1, 2, 3 и 4

100 т.

2.

18.08.2017
г., 09:03:33
ч.
18.08.2017
г., 09:17:17
ч.

18.08.2017
г., 17:21:06
ч.
21.08.2017
г., 09:12:35
ч.

„Интерконсулт“
ЕООД, гр. София
„Геоексперт
България“ ЕООД,
гр. София

Строителен
надзор ОП №
1
Строителен
надзор ОП №
1, 2, 3 и 4

70-001335

21.08.2017
г., 09:14:30
ч.

„Русенска
строителна борса“
ООД, гр. Русе

Строителен
надзор ОП №
1, 2, 3 и 4

70-001337

21.08.2017
г., 09:19:48
ч.

Строителен
надзор ОП №
1, 2, 3 и 4

70-001339

21.08.2017
г., 09:23:02
ч.

„Институт за
управление на
програми и
проекти“ ООД, гр.
София
„Ати Консулт“
ЕООД,
гр. София

70-001340

21.08.2017
г., 09:24:53

Сдружение Евро
Проджект, гр.

Строителен
надзор ОП №

3.

70-001333

4.

70-001334

5.

6.

7.

8.

Строителен
надзор ОП №
1, 2 и 4

30 т.
за всяка от
обособените
позиции, за
които
участва

40 т.
55 т.
за всяка от
обособените
позиции, за
които
участва

55 т.
за всяка от
обособените
позиции, за
които
участва

70 т.
за всяка от
обособените
позиции, за
които
участва

85 т.
за всяка от
обособените
позиции, за
които
участва

100 т.
за всяка от
обособените

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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9.

10.

11.

12.

II.

ч.

Пловдив

1и3

70-001341

21.08.2017
г., 10:00:15
ч.

„Рубикон
инженеринг“ ЕАД,
гр. Варна

Строителен
надзор ОП №
1, 2, 3 и 4

70-001343

21.08.2017
г., 10:51:10
ч.

Обединение
Монконсулт, гр.
София

Строителен
надзор ОП №
1, 2, 3 и 4

70-001345

21.08.2017
г., 12:12:23
ч.

„Кима Консулт“
ЕООД, гр. Пловдив

Строителен
надзор ОП №
1, 2, 3 и 4

70-001348

21.08.2017
г., 17:25:54
ч.

„Перфект Консулт
М“ ЕООД, гр.
София

Строителен
надзор ОП №
1, 2, 3 и 4

позиции, за
които
участва

55 т.
за всяка от
обособените
позиции, за
които
участва

70 т.
за всяка от
обособените
позиции, за
които
участва

45 т.
за всяка от
обособените
позиции, за
които
участва

70 т.
за всяка от
обособените
позиции, за
които
участва

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на допуснатите участници в процедурата:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Поред
ен №
на
участн
ика

№ на
офертата

Дата и час на
постъпване на
офертите

Наименование на
участника

Обособена
позиция

Предложена
цена в лева
без ДДС

Предложен
а цена в
лева с ДДС

1.

70-001327

18.08.2017 г.,
09:03:33 ч.

Строител
ен надзор
ОП № 1

42 700.00

51 240.00

2.

70-001328

18.08.2017 г.,
09:17:17 ч.

11 988.00

70-001333

18.08.2017 г.,
17:21:06 ч.

Строител
ен надзор
ОП № 1
Строител
ен надзор
ОП № 1

9 990.00

3.

„Строителен
стандарт”
ЕООД, гр.
София
„Икар
консулт“ АД,
гр. София
„Интерконсул
т“ ЕООД, гр.
София

35 000.00

42 000.00

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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4.

70-001334

21.08.2017 г.,
09:12:35 ч.

5.

70-001335

21.08.2017 г.,
09:14:30 ч.

6.

70-001337

21.08.2017 г.,
09:19:48 ч.

7.

70-001339

21.08.2017 г.,
09:23:02 ч.

8.

70-001340

21.08.2017 г.,
09:24:53 ч.

9.

70-001341

21.08.2017 г.,
10:00:15 ч.

10.

70-001343

21.08.2017 г.,
10:51:10 ч.

11.

70-001345

21.08.2017 г.,
12:12:23 ч.

12.

70-001348

21.08.2017 г.,
17:25:54 ч.

„Геоексперт
България“
ЕООД, гр.
София
„Русенска
строителна
борса“ ООД,
гр. Русе
„Институт за
управление на
програми и
проекти“ ООД,
гр. София
„Ати Консулт“
ЕООД,
гр. София
Сдружение
Евро
Проджект, гр.
Пловдив
„Рубикон
инженеринг“
ЕАД, гр. Варна
Обединение
Монконсулт,
гр. София
„Кима
Консулт“
ЕООД, гр.
Пловдив
„Перфект
Консулт М“
ЕООД, гр.
София

Строител
ен надзор
ОП № 1

38 008.00

45 609.60

Строител
ен надзор
ОП № 1

25 900.00

31 080.00

Строител
ен надзор
ОП № 1

42 284.00

50 740.00

Строител
ен надзор
ОП № 1
Строител
ен надзор
ОП № 1

34 000.00

40 800.00

46 160.00

55 392.00

Строител
ен надзор
ОП № 1
Строител
ен надзор
ОП № 1
Строител
ен надзор
ОП № 1

26 130.00

31 356.00

32 000.00

38 400.00

32 222.00

38 666.40

Строител
ен надзор
ОП № 1

45 227.00

54 272.40

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
Поред
ен №
на
участн
ика

№ на
офертата

Дата и час на
постъпване на
офертите

Наименование на
участника

Обособена
позиция

Предложена
цена в лева
без ДДС

Предложен
а цена в
лева с ДДС

1.

70-00-

18.08.2017 г.,

„Икар

Строител

11 300.00

13 560.00

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.

Стр. 4 от 16

1328

09:17:17 ч.

2.

70-001334

21.08.2017 г.,
09:12:35 ч.

3.

70-001335

21.08.2017 г.,
09:14:30 ч.

4.

70-001337

21.08.2017 г.,
09:19:48 ч.

5.

70-001339

21.08.2017 г.,
09:23:02 ч.

6.

70-001341

21.08.2017 г.,
10:00:15 ч.

7.

70-001343

21.08.2017 г.,
10:51:10 ч.

8.

70-001345

21.08.2017 г.,
12:12:23 ч.

9.

70-001348

21.08.2017 г.,
17:25:54 ч.

консулт“ АД,
гр. София
„Геоексперт
България“
ЕООД, гр.
София
„Русенска
строителна
борса“ ООД,
гр. Русе
„Институт за
управление на
програми и
проекти“ ООД,
гр. София
„Ати Консулт“
ЕООД,
гр. София
„Рубикон
инженеринг“
ЕАД, гр. Варна
Обединение
Монконсулт,
гр. София
„Кима
Консулт“
ЕООД, гр.
Пловдив
„Перфект
Консулт М“
ЕООД, гр.
София

ен надзор
ОП № 2
Строител
ен надзор
ОП № 2

43 136.00

51 763.20

Строител
ен надзор
ОП № 2

29 200.00

35 040.00

Строител
ен надзор
ОП № 2

47 989.00

57 586.80

Строител
ен надзор
ОП № 2
Строител
ен надзор
ОП № 2
Строител
ен надзор
ОП № 2
Строител
ен надзор
ОП № 2

52 000.00

62 400.00

29 650.00

35 580.00

40 000.00

48 000.00

33 333.00

39 999.60

Строител
ен надзор
ОП № 2

52 959.72

63 551.66

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
Поре
ден
№ на
участ
ника

№ на
офертата

Дата и час на
постъпване на
офертите

Наименование на
участника

Обособена
позиция

Предложена
цена в лева
без ДДС

Предложен
а цена в
лева с ДДС

1.

70-001328

18.08.2017 г.,
09:17:17 ч.

„Икар консулт“
АД,
гр. София

Строител
ен надзор
ОП № 3

13 200.00

15 840.00

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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2.

70-001334

21.08.2017 г.,
09:12:35 ч.

3.

70-001335

21.08.2017 г.,
09:14:30 ч.

4.

70-001337

21.08.2017 г.,
09:19:48 ч.

5.

70-001340

21.08.2017 г.,
09:24:53 ч.

6.

70-001341

21.08.2017 г.,
10:00:15 ч.

7.

70-001343

21.08.2017 г.,
10:51:10 ч.

8.

70-001345

21.08.2017 г.,
12:12:23 ч.

9.

70-001348

21.08.2017 г.,
17:25:54 ч.

„Геоексперт
България“
ЕООД, гр.
София
„Русенска
строителна
борса“ ООД, гр.
Русе
„Институт за
управление на
програми и
проекти“ ООД,
гр. София
Сдружение
Евро Проджект,
гр. Пловдив
„Рубикон
инженеринг“
ЕАД, гр. Варна
Обединение
Монконсулт,
гр. София
„Кима
Консулт“
ЕООД, гр.
Пловдив
„Перфект
Консулт М“
ЕООД, гр.
София

Строител
ен надзор
ОП № 3

53 136.00

63 763.00

Строител
ен надзор
ОП № 3

35 900.00

43 080.00

Строител
ен надзор
ОП № 3

59 114.00

70 936.80

Строител
ен надзор
ОП № 3
Строител
ен надзор
ОП № 3
Строител
ен надзор
ОП № 3
Строител
ен надзор
ОП № 3

64 320.00

77 184.00

36 530.00

43 836.00

46 000.00

55 200.00

35 555.00

42 666.00

Строител
ен надзор
ОП № 3

63 702.52

76 443.02

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
Поре
ден
№ на
участ
ника

№ на
офертата

Дата и час на
постъпване на
офертите

Наименование на
участника

Обособена
позиция

Предложена
цена в лева
без ДДС

Предложена
цена в лева с
ДДС

1.

70-001328

18.08.2017 г.,
09:17:17 ч.

26 880.00

70-001334

21.08.2017 г.,
09:12:35 ч.

Строител
ен надзор
ОП № 4
Строител
ен надзор
ОП № 4

22 400.00

2.

„Икар консулт“
АД,
гр. София
„Геоексперт
България“
ЕООД, гр.

89 720.00

107 664.00

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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3.

70-001335

21.08.2017 г.,
09:14:30 ч.

4.

70-001337

21.08.2017 г.,
09:19:48 ч.

5.

70-001339

21.08.2017 г.,
09:23:02 ч.

6.

70-001341

21.08.2017 г.,
10:00:15 ч.

7.

70-001343

21.08.2017 г.,
10:51:10 ч.

8.

70-001345

21.08.2017 г.,
12:12:23 ч.

9.

70-001348

21.08.2017 г.,
17:25:54 ч.

София
„Русенска
строителна
борса“ ООД, гр.
Русе
„Институт за
управление на
програми и
проекти“ ООД,
гр. София
„Ати Консулт“
ЕООД,
гр. София
„Рубикон
инженеринг“
ЕАД, гр. Варна
Обединение
Монконсулт,
гр. София
„Кима
Консулт“
ЕООД, гр.
Пловдив
„Перфект
Консулт М“
ЕООД, гр.
София

Строител
ен надзор
ОП № 4

61 900.00

74 280.00

Строител
ен надзор
ОП № 4

99 814.00

119 776.80

Строител
ен надзор
ОП № 4
Строител
ен надзор
ОП № 4
Строител
ен надзор
ОП № 4
Строител
ен надзор
ОП № 4

99 000.00

118 800.00

61 680.00

74 016.00

75 000.00

90 000.00

51 111.00

61 332.20

Строител
ен надзор
ОП № 4

106 890.40

128 268.48

С изчитането на ценовите предложения на допуснатите участници в общественета
поръчка приключи публичната част и комисията се отегли, за да продължи своята
работа.
В хода на работа Комисията е поканила участниците „Трансконсулт-БГ“ ООД, гр.
София, „Ати консулт“ ЕООД, гр. София, Сдружение Евро Проджект, гр. Пловдив, и
„Кима Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив да удължат срока на валидност на офертата си с
три месеца, считано от 22.02.2018 г. до 22.05.2018 г. и те са го удължили.
Разглеждане на ценовите предложения на участниците за съответствие с
предварително обявените от възложителя условия.

III.

1.

Участник „Строителен стандарт” ЕООД, гр. София, представил оферта с
№ 70-00-1327/18.08.2017 г., 09:03:33 ч. по обособена позиция № 1

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка.
2.

Участник „Икар консулт“ АД, гр. София, представил оферта с № 70-001328/18.08.2017 г., 09:17:17 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4

При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.
3.

Участник „Интерконсулт“ ЕООД, гр. София, представил оферта с № 7000-1333/18.08.2017 г., 17:21:06 ч. по обособена позиция № 1

При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка.
4. Участник „Геоексперт България“ ЕООД, гр. София, представил оферта с №
70-00-1333/18.08.2017 г., 17:21:06 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4
При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.
5. Участник „Русенска строителна борса“ ООД, гр. Русе, представил оферта с
№ 70-00-1333/18.08.2017 г., 17:21:06 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4
При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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6. Участник „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, гр.
София, представил оферта с № 70-00-1337/21.08.2017 г., 09:19:48 ч. по
обособена позиция № 1, 2, 3 и 4
При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.
7. Участник „АТИ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, представил оферта с № 7000-1339/21.08.2017 г., 09:23:02 ч. по обособена позиция № 1, 2 и 4
При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.
8. Участник Сдружение Евро Проджект, гр. Пловдив, представил оферта с
№70-00-1340/21.08.2017 г., 09:24:53 ч. по обособена позиция № 1 и 3
При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.
9. Участник „Рубикон инженеринг“ ЕАД, гр. Варна представил оферта с № 7000-1341/21.08.2017 г., 10:00:15 ч. по обособени позиции № 1, 2 3 и 4
При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.
10. Участник Обединение Монконсулт, гр. София, представил оферта с № 7000-1343/21.08.2017 г., 10:51:10 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4
При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.
11. Участник „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Пловдив, представил оферта с №
70-00-1345/21.08.2017 г., 12:12:23 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4
При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.
12. Участник „Перфект Консулт М“ ЕООД, гр. София, представил оферта с №
70-00-1348/21.08.2017 г., 17:25:54 ч. по обособена позиция № 1, 2, 3 и 4
При извършеното от комисията разглеждане на ценовите предложения на
участниците за съответствие с предварително обявените от възложителя условия,
комисията констатира следните обстоятелства:
Участникът е използвал образец на ценово предложение, изготвено от
възложителя и предоставено на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗОП като приложение
към документацията за обществена поръчка.
Участникът е посочил цените в ценовото предложение в български лева, с
точност до втория знак след десетичната запетая с и без включен ДДС. Няма
разминаваме между цената изписана цифром и словом. Няма разминаване между
посочената цена със и без включен ДДС.
Посочената от участника цена включа всички разходи съгласно указанията на
възложителя, съдържащи се в документацията за обществена поръчка.
С оглед на изложеното, комисията счита, че предложеното от участника ценово
предложение следва да бъде допуснато до оценка по всяка от обособените позиции, за
които участва.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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IV.

Разглеждане на офертите за наличие на необичайно благоприятни оферти.

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в оферта на
Участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20
на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
Участници по същия показател за оценка, възложителят чрез комисията изисква от
този участник подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.
В изпълнение на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията извърши проверка за наличие на
предложение по показателя „финансов показател“, което да е с 20 на сто по –
благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти и
установи, че:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Участник „Икар консулт“ АД, гр. София е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на 9 990 лв. без ДДС. Средната стойност на останалите
предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 36 330.09 лв. (399631:11),
която намалена с 20 % е 29 064.07 лв., т.е. предложената от участника цена е с 20 на
сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за изпълнение на
останалите участници.
Участник „Русенска строителна борса“ООД, гр. Русе е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 25 900 лв. без ДДС. Средната стойност на
останалите предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 34 883.73 лв.
(383721:11), която намалена с 20 % е 27 906.98 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.
Участник „Рубикон инженеринг“ ЕАД, гр. Варна е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 26 130 лв. без ДДС. Средната стойност на
останалите предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 34 862.82 лв.
(383491:11), която намалена с 20 % е 27 890.25 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Участник „Икар консулт“АД, гр. София е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на 11 300 лв. без ДДС. Средната стойност на останалите
предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 41 033.44 лв. (328267:8),
която намалена с 20 % е 32 826.75 лв., т.е. предложената от участника цена е с 20 на
сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за изпълнение на
останалите участници.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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Участник „Русенска строителна борса“ООД, гр. Русе е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 29 200 лв. без ДДС. Средната стойност на
останалите предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 38 795.94 лв.
(310367.50:8), която намалена с 20 % е 31 036.75 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.
Участник „Рубикон инженеринг“ЕАД, гр. Варна е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 29 650 лв. без ДДС. Средната стойност на
останалите предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 38 739.69 лв.
(309917.50:8), която намалена с 20 % е 30 991.75 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:
Участник „Икар консулт“АД, гр. София е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на 13 200 лв. без ДДС. Средната стойност на останалите
предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 49 282.19 лв.
(394257.52:8), която намалена с 20 % е 39 425.75 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.
Участник „Русенска строителна борса“ООД, гр. Русе е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 35 900 лв. без ДДС. Средната стойност на
останалите предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 46 444.69 лв.
(371557.52:8), която намалена с 20 % е 37 155.75 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.
Участник „Рубикон инженеринг“ЕАД, гр. Варна е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 36530 лв. без ДДС. Средната стойност на
останалите предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 46365.94 лв.
(370927.52:8), която намалена с 20 % е 37092.75 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.
Участник „Кима Консулт“ЕООД, гр. Пловдив е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 35 555 лв. без ДДС. Средната стойност на останалите
предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 46 487.82 лв.
(371902.50:8), която намалена с 20 % е 37 190.25 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4:
Участник „Икар консулт“АД, гр. София е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на 22 400 лв. без ДДС. Средната стойност на останалите
предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 80 639.42 лв.
(645115.40:8), която намалена с 20 % е 64 511.54 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.
Участник „Кима Консулт“ЕООД, гр. Пловдив е предложил цена за изпълнение
на поръчката в размер на 51 111 лв. без ДДС. Средната стойност на останалите
предложения за цена за изпълнение на поръчката без ДДС е: 77 050.55 лв.
(616404.40:8), която намалена с 20 % е 61 640.44 лв., т.е. предложената от участника
цена е с 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на предложените цени за
изпълнение на останалите участници.
Предвид това и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП Комисията единодушно
Р Е Ш И:
1. Да се представи подробна писмена обосновка на начина на образуване на
предлаганата цена по показателя „финансов показател“ за обществена поръчка с
предмет: „Упражняване на строителен надзор по обособени позиции при изпълнение
на СМР по проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на
предучилищното и училищното образование“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,
процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана”, открита с Решение № ЗОП - 32А от
13.07.2017 г., обявление с ID № 795931, публикувано в Официалния вестник на
Европейския съюз с № 2017/S 134-274835 от 15.07.2017 г. и публикувано в
електронната страница на Агенцията за обществени поръчки под номер 00019-20170012 от следните участници:
-

„Икар консулт“АД, гр. София – за Обособена позиция № 1, 2, 3 и 4
„Русенска строителна борса“ООД, гр. Русе за Обособена позиция № 1, 2 и 3
„Рубикон инженеринг“ЕАД, гр. Варна - за Обособена позиция № 1, 2 и 3
„Кима Консулт“ЕООД, гр. Пловдив - за Обособена позиция № 3 и 4

2. В обосновката следва да се посочи начина на образуване на предложената от
съответния участник цена, свързан с едно или няколко от следните обстоятелства:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги
или на строителния метод;
2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни
условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за
изпълнението на строителството;
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
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3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на
строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.
Писмената обосновка се представя в 5-дневен срок от получаване на искането с
писмо в надписан и запечатан плик на адреса на Възложителя - гр. Монтана, ул.
Извора № 1, п.к. 3400.
3. Следващото заседание на Комисията да се проведе след изтичане на срока за
пердставяне на писмената обосновка.
С това комисията приключи своята работа на 23.03.2018 г.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и бе подписан от всички
членове на комисията.
КОМИСИЯ:
инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер към дирекция ТУС в
общинска администрация гр. Монтана
Председател на комисията *
Вася Иванова Йорданова - Симеонова – началник отдел ПОПОФТЗ към
Дирекция „ЕИИР“ в Общинска администрация гр. Монтана
Член на комисията *
Таня Миладинова Цветанова – младши експерт ОП, ОФ и приватизация в отдел
Проекти, ОП и ОФ, Т и З към дирекция ЕИИР
Член на комисията *
Галя Стефанова Петкова – Любенова – главен юрисконсулт в общинска
администрация гр. Монтана
Член на комисията *
Валентина Тихомирова Настева – външен експерт от списъка на Агенцията по
обществените поръчки ВЕ -1842
Член на комисията *

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.026-0001 „Модернизиране на образователна инфраструктура в
областта на предучилищното и училищното образование“ по процедура BG16RFOP001-1.026 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Монтана“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Монтана и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г.
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