УТВЪРЖДАВАМ: …………/ П /…………………
Д – р МЛАДЕН ПЕЛОВ

Кмет на община Априлци

ПРОТОКОЛ
по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки на
Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на
стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “СМР за саниране на сградата на СУ
„Васил Левски” – гр.Априлци”
Днес 05.10.2017 г. /пети октомври, две хиляди и седемнадесета година/, в
изпълнение на Заповед № 379 от 05.10.2017 г. на Кмета на Община Априлци, в 11:00
ч., в Заседателната зала на Община Априлци, ул.„Васил Левски” № 109, се събра
комисия в състав:
Председател: адв.Павлин Петков – адвокат Ловешка адвокатска колегия;
и членове:
1. Добромир Тихомиров Теодосиев – Директор дирекция „ФСДАПИО”;
2. Марко Пенов Пенов – Главен експерт “Общинска собственост,
обществени поръчки и транспорт”;
Резервни членове на комисията:
1. Донка Иванова Чорбаджийска – Старши специалист „ТСУ”;
2. Данка Кръстева Дянкова – Старши специалист „Счетоводител”
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от
участниците в обществена поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
“СМР за саниране на сградата на СУ „Васил Левски” – гр.Априлци”.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със
състава и правилата за работа на комисията.
От деловодството на Община Априлци, на Комисията бе представен
входящият регистър на подадените оферти и Списък с участниците подали оферти,
както и бяха представени пет броя запечатани опаковки с постъпили оферти за
участие. При приемане на офертите, същите са регистрирани във входящ регистър
при деловодството на община Априлци, върху пликовете са отбелязани входящият
номер, датата и часа на получаването им.
Членовете на Комисията, след като запознаха със списъка с постъпилите
оферти, попълниха декларации по реда на чл.103, ал.2 от Закона за обществени
поръчки. Попълнените и подписани декларации се приложиха към досието на
организираната обществена поръчка.
Бяха оповестени участниците, съгласно Входящия регистър на подадените
оферти, а именно:
Участник № 1 – "ВАРТУНГ" ЕООД, гр.София, с оферта, постъпила на
02.10.2017 г., в 13:55 часа, с Вх. № 1;
Участник № 2– "АСТРОН" ЕООД, гр.София, с оферта, постъпила на 02.10.2017
г., в 14:17 часа, с Вх. № 2;
Участник № 3 – "ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ", ЕООД, гр.Самоков, с оферта,
постъпила на 02.10.2017 г., в 14:18 часа, с Вх. № 3;
Участник № 4 – "ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД, гр.Самоков, с оферта, постъпила
на 02.10.2017 г., в 14:19 часа, с Вх. № 4;
Участник № 5 – "ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД, гр.София, с оферта, постъпила на
02.10.2017 г., в 15:18 часа, с Вх. № 5;
При отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване
ценовите предложения присъстваха следните представители на участниците
подали оферти.

1. Георги Данаилов Петров – упълномощен представител на „Диел Трейд”
ООД
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в
указания от Възложителя срок за получаване на офертите, в публикуваната в
Профила на купувача Община Априлци „Обява за обществена поръчка на стойност
по чл.20, ал.3 от ЗОП, а именно 02.10.2017 г. 16:30 ч. Офертите са представени на
хартиен носител в запечатани, непрозрачни опаковки и с ненарушена цялост. Върху
пликовете участниците са посочили необходимата информация, изискуема от
Възложителя и съгласно чл.47, ал.2 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, обявяване на
тяхното съдържанието и ценовите предложения на участниците.
Участник № 1 – "ВАРТУНГ" ЕООД, гр.София
Комисията отвори офертата на участника, оповести всички съдържащи се
документи в опаковката, както и извърши проверка между тях и представения
списък на документите, съдържащи се в офертата.
След тези действия, комисията обяви ценовото предложение на участника за
сумата от 112 377,80 лв. [сто и дванадесет хиляди триста седемдесет и седем лева
80 стотинки], без ДДС, посочена от Участника в Образец № 2 – Ценово предложение
и КСС – Образец № 4.
Участник № 2 – "АСТРОН" ЕООД, гр.София
Комисията отвори офертата на участника, оповести всички съдържащи се
документи в опаковката, както и извърши проверка между тях и представения
списък на документите, съдържащи се в офертата.
След тези действия, комисията обяви ценовото предложение на участника за
сумата от 92 335,09 лв. [деветдесет и две хиляди триста тридесет и пет лева 09
стотинки], без ДДС, посочена от Участника в Образец № 2 – Ценово предложение и
КСС – Образец № 4.
Участник № 3 – "ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ", ЕООД, гр.Самоков
Комисията отвори офертата на участника, оповести всички съдържащи се
документи в опаковката, както и извърши проверка между тях и представения
списък на документите, съдържащи се в офертата.
След тези действия, комисията обяви ценовото предложение на участника за
сумата от 94 434,64 лв. [деветдесет и четири хиляди четиристотин тридесет и
четири лева 64 стотинки], без ДДС, посочена от Участника в Образец № 2 – Ценово
предложение и КСС – Образец № 4.
Участник № 4 – „ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД, гр.Самоков
Комисията отвори офертата на участника, оповести всички съдържащи се
документи в опаковката, както и извърши проверка между тях и представения
списък на документите, съдържащи се в офертата.
След тези действия, комисията обяви ценовото предложение на участника за
сумата от 98 297,20 лв. [деветдесет и осем хиляди двеста деветдесет и седем лева
20 стотинки], без ДДС, посочена от Участника в Образец № 2 – Ценово предложение
и КСС – Образец № 4.
Участник № 5 – „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД, гр.София
Комисията отвори офертата на участника, оповести всички съдържащи се
документи в опаковката, както и извърши проверка между тях и представения
списък на документите, съдържащи се в офертата.
След тези действия, комисията обяви ценовото предложение на участника за
сумата от 101 503.72 лв. [сто и една хиляди петстотин и три лева 72 стотинки],
без ДДС, посочена от Участника в Образец № 2 – Ценово предложение и КСС –
Образец № 4.

След действията по обявяване Ценовите предложения на всички участници,
приключи публичната част от заседанието на комисията.
На следващо свое заседание, комисията пристъпи към разглеждане по същество
на представените документи от участниците, изразяващо се в проверка на
съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
По отношение критерия за подбор Технически и професионални способности:
През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът трябва да е изпълнил строителство на обекти, с предмет идентичен
или сходен с предмета на поръчката. За „строителство, идентично или сходно с
предмета на поръчката“ Възложителят ще приема изпълнение на строителномонтажни работи по ремонт и саниране на сграда, комисията установи следното:
Участник № 1 – "ВАРТУНГ" ЕООД, гр.София
Обстоятелството е удостоверено от Участника в ЕЕДОП – част ІV
Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1а.
След като разгледа посочените от участника изпълнение обекти на
строителство, Комисията взе следното решение: Участникът "ВАРТУНГ" ЕООД,
гр.София изпълнява изискването на Възложителя: През последните 5 (пет) години,
считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил
строителство на обекти, с предмет идентичен или сходен с предмета на
поръчката.
Участник № 2 – "АСТРОН" ЕООД, гр.София
Обстоятелството е удостоверено от Участника в ЕЕДОП – част ІV
Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1а.
След като разгледа посочените от участника изпълнение обекти на
строителство, Комисията взе следното решение: Участникът "АСТРОН" ЕООД,
гр.София изпълнява изискването на Възложителя: През последните 5 (пет) години,
считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил
строителство на обекти, с предмет идентичен или сходен с предмета на
поръчката.
Участник № 3 – "ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ", ЕООД, гр.Самоков
Обстоятелството е удостоверено от Участника в ЕЕДОП – част ІV
Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1а.
След като разгледа посочените от участника изпълнение обекти на
строителство, Комисията взе следното решение: Участникът "ВАЛИ СТРОЙ
ПРОЕКТ", ЕООД, гр.Самоков изпълнява изискването на Възложителя: През
последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът да е изпълнил строителство на обекти, с предмет идентичен или
сходен с предмета на поръчката.
Участник № 4 – "ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД, гр.Самоков
Обстоятелството е удостоверено от Участника в ЕЕДОП – част ІV
Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1а.
След като разгледа посочените от участника изпълнение обекти на
строителство, Комисията взе следното решение: Участникът "ДАНАИЛА БИЛД"
ЕООД, гр.Самоков изпълнява изискването на Възложителя: През последните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил
строителство на обекти, с предмет идентичен или сходен с предмета на
поръчката.

Участник № 5 – „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД, гр.София
Обстоятелството е удостоверено от Участника в ЕЕДОП – част ІV
Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1а.
След като разгледа посочените от участника изпълнение обекти на
строителство, Комисията взе следното решение: Участникът „ДИЕЛ ТРЕЙД”
ООД, гр.София изпълнява изискването на Възложителя: През последните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил
строителство на обекти, с предмет идентичен или сходен с предмета на
поръчката.
Всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от
участниците и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията
на Възложителя.
Комисията пристъпи към разглеждане и оценка Техническите предложения на
участниците.
При извършеното детайлно разглеждане на Техническите предложения,
комисията констатира следното:
Участник № 1 – "ВАРТУНГ" ЕООД, гр.София
Техническото предложение на участника Образец № 1 не е подписано от
представляващия дружеството, липсва и печат. Подписано и подпечатано е
приложението към Техническото предложение „Подробно описание на предложените
дейности и начина на изпълнение на поръчката” – Образец № 1.1.
Комисията след като подробно разгледа съдържанието на Техническата
оферта на "ВАРТУНГ" ЕООД, гр.София, установи, че тя не отговаря на
изискванията определени от Възложителя.
Въз основа на направените констатации комисията взе единодушно решение
да не извършва оценка на оферираните данни в техническата оферта на “ ВАРТУНГ"
ЕООД, гр.София.
Участник № 2 – "АСТРОН" ЕООД, гр.София
В техническата оферта участникът е оферирал:
Срок за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка 30
(тридесет) календарни дни
Комисията след като подробно разгледа съдържанието на Техническата
оферта на "АСТРОН" ЕООД, гр.София, установи, че тя напълно отговаря на
изискванията определени от Възложителя и е съобразена с определеният критерии
за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена”.
Въз основа на направените констатации комисията взе единодушно решение
да извърши оценка на оферираните данни в техническата оферта на "АСТРОН"
ЕООД, гр.София
Участник № 3 – "ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ", ЕООД, гр.Самоков
В техническата оферта участникът е оферирал:
Срок за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка до
20.11.2017 г.
На 28.09.2017 г. в Профила на купувача Община Априлци (http://www.obshtinaapriltsi.com/subsection-585-.html), Възложителя е публикувал Разяснение по условията
на обществената поръчка, а именно:
„В първоначално публикуваният образец № 1 на Техническото предложение
поради допусната техническа грешка е посочено, че участниците следва да оферират
срок за изпълнение календарна дата, която не може да бъде по - късна от 30.11.2017

г. Правилно е участниците да предложат срок за изпълнение на СМР в календарни
дни.” Публикуван е коригиран образец № 1 на Техническото предложение.
Комисията след като подробно разгледа съдържанието на Техническата
оферта на "ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ", ЕООД, гр.Самоков, установи, че тя не отговаря
на изискванията определени от Възложителя.
Въз основа на направените констатации комисията взе единодушно решение
да не извършва оценка на оферираните данни в техническата оферта на ВАЛИ
СТРОЙ ПРОЕКТ", ЕООД, гр.Самоков
Участник № 4 – "ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД, гр.Самоков
В техническата оферта участникът е оферирал:
Срок за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка до
10.11.2017 г.
На 28.09.2017 г. в Профила на купувача Община Априлци (http://www.obshtinaapriltsi.com/subsection-585-.html), Възложителя е публикувал Разяснение по условията
на обществената поръчка, а именно:
„В първоначално публикуваният образец № 1 на Техническото предложение
поради допусната техническа грешка е посочено, че участниците следва да оферират
срок за изпълнение календарна дата, която не може да бъде по - късна от 30.11.2017
г. Правилно е участниците да предложат срок за изпълнение на СМР в календарни
дни.” Публикуван е коригиран образец № 1 на Техническото предложение.
Комисията след като подробно разгледа съдържанието на Техническата
оферта на "ДАНАИЛА БИЛД" ЕООД, гр.Самоков, установи, че тя не отговаря на
изискванията определени от Възложителя.
Въз основа на направените констатации комисията взе единодушно решение
да не извършва оценка на оферираните данни в техническата оферта на "ДАНАИЛА
БИЛД" ЕООД, гр.Самоков
Участник № 5 – „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД, гр.София
В техническата оферта участникът е оферирал:
Срок за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка 25
(двадесет и пет) календарни дни
Комисията след като подробно разгледа съдържанието на Техническата
оферта на „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД, гр.София, установи, че тя напълно отговаря на
изискванията определени от Възложителя и е съобразена с определеният критерии
за възлагане „Оптимално съотношение качество/цена”.
Въз основа на направените констатации комисията взе единодушно решение
да извърши оценка на оферираните данни в техническата оферта на „ДИЕЛ ТРЕЙД”
ООД, гр.София
Предвид взетите решения на комисията, тя пристъпи към оценка на
Техническите предложения на участниците "АСТРОН" ЕООД, гр.София и „ДИЕЛ
ТРЕЙД” ООД, гр.София.
На техническото предложение на участника "АСТРОН" ЕООД, гр.София,
комисията след като сравни оферираните срокове за изпълнение на строителството
постави 33,33 точки -(25дни/30дни) х 40 точки = 33,33 точки.
На техническото предложение на участника „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД, гр.София,
комисията след като сравни оферираните срокове за изпълнение на строителството
постави максималният възможен брой точки 40 -(25дни/25дни) х 40 точки = 40
точки
След оценяване на техническите предложения, комисията продължи работата
си по разглеждане и оценка на ценовите предложения на допуснатите участници.

При детайлно преглеждане на ценовите предложения Комисията констатира,
че не са налице предложения, по – големи от максимално определената прогнозна
стойност на обществената поръчка, посочена в обявата, и максималният
разполагаем от Възложителя финансов ресурс за строителство.
На Ценовото предложение на участника "АСТРОН" ЕООД, гр.София,
комисията след като сравни оферираните цени за изпълнение на строителството
постави максималният възможен брой точки 60 - (92 335,09 лв. / 92 335,09 лв.) х 60
точки = 60 точки.
На Ценовото предложение на участника „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД, гр.София,
комисията след като сравни оферираните цени за изпълнение на строителството
постави точки 54,58 точки- (92 335,09 лв. / 101 503,72 лв.) х 60 точки = 54,58 точки.
Комисията единодушно направи следното класиране:
Първо място – Участник № 5 – „ДИЕЛ ТРЕЙД” ООД, гр.София със събрани общ
брой точки от 94,58, равни на сумата от оценките по показателя „Срок за
изпълнение” и „Най - ниска цена” - 40 точки + 54,58 точки = 94,58 точки;
Второ място – Участник № 2 – "АСТРОН" ЕООД, гр.София, със събрани общ
брой точки от 93,33 равни на сумата от оценките по показателя „Срок за
изпълнение” и „Най - ниска цена” - 33,33 точки + 60 точки = 93,33 точки;
Комисията съставя този протокол за разглеждане и оценка на офертите в
един оригинал, предлага на Кмета на Община Априлци да го утвърди на основание
чл.97, ал.4 от ППЗОП, след което в един и същ ден той да се изпрати на
участниците и да се публикува в профила на купувача.

Председател: ……/ П /………
адв.Павлин Петков
Членове:
……/ П /………
Добромир Тихомиров Теодосиев

………/ П /……
Марко Пенов Пенов

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

