ПРОТОКОЛ
Съставен на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) от
комисия назначена със Заповед № ЗОП-18В от 31.05.2019 година на Възложителя за разглеждане и
оценка на офертите и класирането на участниците в обществена поръчка с предмет: „Въвеждане
на енергоспестяващи мерки за детска ясла № 2, гр. Монтана“, Обява № ЗОП-18А от
17.05.2019 година, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 17.05.2019 година с
уникален номер: 9088378.
На 31.05.2019 година в 14:00 часа комисия в състав:
Комисия в състав:
I. Председател:
инж. Камен Неофитов Каменов – главен инженер към Дирекция ТУС в общинска
администрация гр. Монтана
1.
2.

II. Членове:
инж. Калин Иванов Каменов – главен експерт строителсто на сгради и съоръжения в
Дирекция ТУС в общинска администрация гр. Монтана
Вася Йорданова - Симеонова – Началник отдел ПОПОФТЗ към Дирекция ЕИИР в
общинска администрация гр. Монтана

проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП за отваряне на офертите в
обявената процедура.
На публичното заседание на комисията не присъства представител на участника в
процедурата, съгласно списъка на подадените оферти, който е неразделна част от настоящият
протокол:
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и списъка по чл.
48, ал. 6 от ППЗОП.
Председателят на Комисията уведоми членовете, че до определения срок - 17:30 часа на
30.05.2019 година, е постъпила 1 (една) оферта от следния кандидат:
№
1.

Име на участника

„БИБО 69” ЕООД, гр. София-1756, Столична
община, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев” №5,
Софарма Бизнес Тауърс – Мецанин, ет. 2, офис 116.

Входящ
номер
70-00-802

Дата

Час

27.05.2019 г.

11:32

Офертата е подадена от участника в запечатана непрозрачна опаковка. След обявяване на
списъка председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията отвори офертата на
участника и оповести нейното съдържание.
След като комисията установи че, офертата съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.
1 от ППЗОП председателят обяви ценовото предложение на участника в процедурата.
След извършването на тези действия в съответствие с чл. 54, ал. 6 от ППЗОП председателят
на комисията закри публичната част от работата на комисията.
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Днес, 27.05.2019 година в 14:30 часа, в заседателната зала на Община Монтана – гр.
Монтана, ул. „Извора” №1, Комисията се събра в пълен състав за да продължи своята работа с
проверка на офертата за съответствието с изискванията за личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
Комисията установи, че участника „БИБО 69” ЕООД, гр. София е представил всички
документи, съгласно изискванията на Възложителя посочени в Обява №ЗОП-18А от 17.05.2019 г.,
Техническите спецификации и Указанията към настоящата обществена поръчка и го допусна до
оценка.
Въз основа на проверката за съответствие на участника с критериите за подбор комисията
пристъпи към разглеждане на техническото му предложение.
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
При разглеждането му комисията констатира, че участника „БИБО 69” ЕООД, гр. София
предлага:
1. Срок за изпълнение – 4 (четири) месеца.
2. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни.
3. Гаранционен срок:
• за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на
сгради и съоръжения в неагресивна среда –7.5 години, а в агресивна среда – 4.5 години;
• за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др., както и за вътрешни
инсталации на сгради) – 7.5 години;
4. Срок на реакция – 3 (три) месеца.
5. Предложена организация и методология за изпълнение.
6. Списък на основните видове материали и изделия.
7. Сертификати на основните материали и изделия.
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УЧАСТНИК №1: „БИБО 69” ЕООД, гр. София
1. Предлагана цена – 191 625,52 лв. без ДДС, съгласно представената в офертата на
участника количествено стойностна сметка за обекта.
Комисията извърши проверка на представената количествено-стойностна сметка за обекта
от офертата на участника за допуснати технически грешки и несъответствия между единичните
цени на видовете СМР и общите стойности на същите, както и при несъответствие между общите
стойности на видовете СМР със общата стойност за обекта, като не бяха открити нередности.
2. Показатели за ценообразуване в анализните цени на видовете строително-монтажни
дейности, съгласно представената ценова оферта на участника, както и при възникване на
допълнителни видове СМР.
ЧС (лв./ч)
4,90 Средна часова ставка
ДРТ (%)

ДРМ (%)
ДСР (%)
П (%)

100,00% допълнителни разходи върху труда

60,00% допълнителни разходи върху механизация
10,00% доставно-складови разходи

10,00% Печалба

ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА
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Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на допуснатия участник в
съответствие с методиката за оценка на офертите за участие в обществената поръчка.
КРИТЕРИИ
1.

2.

Показатели, по които се оценяват офертите:
1.1. Предложена цена предмет на поръчката (ПЦ);
1.2. Техническо предложение – (ТП);
1.3. Предложен гаранционен срок (ГС);
1.4. Предложен срок на реакция при установени гаранционни дефекти и повреди (РГ);
Тежест на показателите в комплексната оценка:
2.1. за ПЦ - 50 %;
2.2. за ТП - 25%
2.3. за ГС - 15%;
2.4. за РГ - 10 %;

Методика за определяне на комплексната оценка:
Определянето на комплексна оценка - КОЦi се извършва по математическа формула, дадена
по-долу:
КОЦ i = ПЦ i + ТПi + ГС i + РГ i
Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки.
Оценките се закръгляват до втория знак след десетичната точка
3.

3.1. Показател „Предложена цена” – ПЦ
Показателят Предложена цена (ПЦ) е с относителна тежест 50% в комплексната оценка.
Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се
изчисляват по формулата:
ПЦ min
ПЦ = ------------ × 50
ПЦ i
Където ПЦ min e минималната предложена цена (без ДДС), съгласно Ценовото
предложение на участника, предложил най-ниска цена.
Където ПЦ i e предложена цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на оценявания
участник.
3.2. Показател „ Техническо предложение“ – (ТП);
Показателят ТП - Техническо предложение е с относителна тежест 25% в комплексната
оценка. Максимален брой точки по показателя – 25 точки.
№
1

Методът за формиране на оценката по този подпоказател е следният:
Техн.
показатели

Организация
на
строителния
процес,
включително
временно
строителство
и
организация
на
строителната
площадка

Предлаган подход, план за работа и организация

Петнадесет точки получава предложение, за което са в сила всички по-долу
изброени твърдения:
1. Предвидената организация за изпълнение е насочена към предмета на поръчката;
2. Посочени са организационни мерки за изпълнение на предвидените СМР/СРР,
които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване
ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.
3. Предложени са и са обосновани, конкретни методи и механизми за временното
строителство и организация на строителната площадка, които са подходящи и
съобразени с видовете СМР;
4. Участникът декларира, че ще изпълни качествено и в срок поръчката и доказва как
ще го постигне.
Десет точки получава предложение, за което са в сила поне три от изброените по-горе
твърдения;

Оценка
До 15
точки
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№

2

3

Техн.
показатели

Организация
на доставките
на материали
и оборудване

Организация
на персонала,
взаимозаменя
емост,
разпределени
е на човешкия
ресурс и
отговорности
те

Предлаган подход, план за работа и организация

Пет точки получава предложение, за което са в сила поне две от изброените по-горе
твърдения:
Една точка получава предложение, за което е в сила поне едно от изброените по-горе
твърдения:
Пет точки получава предложение, за което са в сила всички по-долу изброени
твърдения:
С предвидената организация е поет конкретен ангажимент за изпълнение на поръчката,
като изборът на материали и оборудване са технически обосновани и имат отношение
към конкретния обект;
Посочената организация съдържа методи, мерки или механизми, които осигуряват
гъвкава схема за доставка и съхранение на строителните материали и оборудване;
Участникът декларира, че ще изпълни качествено и в срок доставката на материали и
оборудване и обосновано доказва как ще го постигне.
Три точки получава предложение, за което са в сила поне две от изброените по-горе
твърдения:
Една точка получава предложение, за което е в сила поне едно от изброените по-горе
твърдения:
Пет точки получава предложение, за което са в сила всички по-долу изброени
твърдения:
Подробно са разпределени човешките ресурси и са предложени конкретни задължения
и отговорности на отделните експерти, участващи в процеса на работата;
Предвидена е адекватна организация за обезпечение и взаимовръзка между
квалифицираната работна ръка на участника и наетите по Проект „Красива България“
безработни лица на всяко място и във всеки момент, предвид изпълняваните видове
СМР;
Посочен е подходящ и съобразен със спецификата на дейностите начин за комуникация
между участващите в процеса фирмени експерти и представители на Възложителя,
гарантиращи добра координация и недопускане неизпълнение или забавяне на
конкретните задачи.
Три точки получава предложение, за което са в сила поне две от изброените по-горе
твърдения:
Една точка получава предложение, за което е в сила поне едно от изброените по-горе
твърдения:
Максимален брой точки:

Оценка

До 5
точки

До 5
точки
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Оценката на офертата на всеки участник по показателя ТП е сума от получените
точки по всеки от техническите показатели.
3.3. Показател „Предложен гаранционен срок ” – (ГС)
Показателят ГС - предложен гаранционен срок в години е с относителна тежест 15% в
комплексната оценка. Максимален брой точки по показателя – 15 точки.
Всеки участник предлага гаранционни срокове - в години, за всички видове
строително-монтажни работи, предвидени по проекта. Гаранционните срокове следва да са
съобразени с изискванията на процедурата за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти и минималните изисквания на Наредба №2 / 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България, като предложените
гаранционни срокове не трябва да надвишават 1,5 пъти минимално изискуемите. Оценките на
офертите по показателя се изчисляват по формулата:
ГС =

съответен гаранционен срок
1
∑
n
съотв..най − дълъг гаранционен срок

х 15

n - брой гаранционни срокове за видовете работи, предоставени от участника.
При предложен гаранционен срок извън посочените граници, участникът получава „0”
точки.
3.4. Показател „Предложен срок на реакция при установени гаранционни дефекти и
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повреди“ (РГ);
Показателят РГ - предложен срок за реакция при установени гаранционни дефекти и
повреди е с относителна тежест 10% в комплексната оценка. Максимален брой точки по
показателя – 10 точки.
Всеки участник предлага срок на реакция, посочен в календарни дни, включващ времето от
получаване на уведомлението от Възложителя за установена повреда или дефект до реалното
започване на отстраняването на тази повреда от Изпълнителя. Предложените срокове на
реакция при установени гаранционни дефекти и повреди трябва да бъдат в границите от 3 до 7
календарни дена. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата
РГ min
РГ = ------------- х 10
РГ i
Където РГ i e предложения срок за реакция при установена гаранционна повреда или дефект
в календарни дни, съгласно Техническото предложение на съответния участник.
Където РГ min e минималния предложен срок на реакция при установена гаранционна
повреда или дефект в календарни дни, съгласно Техническото предложение на участника
предложил най-кратък срок на реакция.
ОЦЕНКА
Съгласно критериите за възлагане на обществена поръчка и в съответствие с методиката за
оценка на офертите се получиха следните резултати:
ПЦ
ПЦ i
191 625,52 лева
УЧАСТНИК №1. „БИБО 69" ЕООД
ПЦ min
191 625,52
50,00 точки
ТП
УЧАСТНИК №1. „БИБО 69" ЕООД
Организация на строителния процес
Организация на доставките на материали и оборудване
Организация на персонала

ТП
25,00
15,00
5,00
5,00

ГС
УЧАСТНИК №1. „БИБО 69" ЕООД

ГС i

7,50 години
7,50
15,00 точки

РГ min

ГС
УЧАСТНИК №1. „БИБО 69" ЕООД

точки
точки
точки
точки

РГ i

3,00 месеца
3,00
10,00 точки

РГ min

КОЦ i = ПЦ i + ТПi + ГС i + РГ i
УЧАСТНИК №1. „БИБО 69" ЕООД

КОЦ i
100,00 точки

КЛАСИРАНЕ
Първо място – „БИБО 69” ЕООД, гр. София

– 100.00 точки.
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На база на получената оценка и в съответствие с методиката за оценка на офертата за
участие в обществената поръчка комисията назначена със Заповед № ЗОП-18В от 31.05.2019
година на Възложителя за разглеждане и оценка на офертите и класирането на участниците в
обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла № 2,
гр. Монтана“, класира участника „БИБО 69” ЕООД, гр. София на първо място със 100.00 точки.
Комисията, назначена със Заповед № ЗОП-18В от 31.05.2019 година предлага на Кмета на
община Монтана - Златко Софрониев Живков да сключи договор за изпълнението на обект:
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла № 2, гр. Монтана“, с участника
класиран на първо място, а именно „БИБО 69” ЕООД, гр. София, ЕИК 111551276, със седалище
и адрес на управление, гр. София-1756, Столична община, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев”
№5, Софарма Бизнес Тауърс – Мецанин, ет. 2, офис 116, представлявано от Тодор Танев Димитров
– Управител.
Комисията приключи своята работа в 16:00 часа на 03.06.2019 година.
Настоящият протокол е съставен на 03.06.2019 година и заедно с цялата документация по
обществената поръчка се предава на възложителя за сключване на договор на основание чл. 194,
ал. 1 от ЗОП.

Комисия в състав:
Председател:
(инж. Камен Каменов)

Възложител:
*
(.................................)

*
(...................................)
(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)
Кмет на ОБЩИНА МОНТАНА

Членове:
(инж. Калин Каменов)

*
(.................................)

(Вася Йорданова – Симеонова)

*
(.................................)

03.06.2019 година
/дата на утвърждаване на протокола/

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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