ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ул. “Малкотърновска комуна” № 3
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28
e-mail: mt_kmet@mail.bg

ПРОТОКОЛ №1
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 372/28.08.2015г., за
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на инвестиционен проект
във фаза работен проект и осъществяването на авторски надзор по проект
„Ремонт и рехабилитация на местните общински пътища в Община Малко
Търново“
Днес, 02.09.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Малко Търново, находяща се
на ул. ”Малкотърновска комуна” № 3 на основание Заповед № 372/28.08.2015 г. на
Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново се събра комисия в състав:

Състав на комисията:
Председател Деян Йотов – Директор на дирекция „ЕПФЕИП”
Членове :
1. Арх. Никола Ликоманов – гл. арх. на Община Малко Търново
2. Мария Янкова – Н-к отдел „ТСУ“
3. Гергана Димитрова – Секретар на община Малко Търново
4. Светослав Кисов – мл. специалист „ППП”
Резервни членове: 1. Тодор Станчев – гл. счетоводител на Община Малко Търново
2. Мария Стаева – специалист „ТСУ“
с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита процедура с
предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и
осъществяването на авторски надзор по проект „Ремонт и рехабилитация на
местните общински пътища в Община Малко Търново“
На публичната част от заседанието не присъстваха представители на
участниците или упълномощени от тях лица.
Комисията получи от възложителя списък с кандидатите и представените
оферти.
Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на
участниците, подали оферти за участие, както следва:
№

1.

Наименование на участника
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД

Регистрационен
номер на
офертата
70 – 00 – 294

Дата и час на
получаване на
офертата
27.08.2015г.
11:31 ч.

След като научиха имената на кандидатите всички членове на оценителната
комисия подписаха декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 35 от ЗОП

Комисията
Р Е Ш И:
I.
ОПРЕДЕЛЯ реда за разглеждане на офертите да бъде съгласно
изискването на Възложителят - според поредността на постъпването им, отразена във
Входящ регистър за получени оферти. При разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите оферти комисията реши да работи при следния ред на действия:
 Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и преглед на наличните
документи съгласно изискванията на Възложителя.
 Детайлно разглеждане по същество на представените в офертите документи
 Преценка за съответствие на представените от участниците оферти и приложени
към същите документи предвид изискванията на Възложителя. В случай, че не е
налице съответствие - отстраняване от по-нататъшното участие в процедурата на
участниците, респективно при наличие на съответствие - допускане до
разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката и на ценовото
предложение на участниците.
 Разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката
 Разглеждане на ценовото предложение на поръчката
 Оценка на оферти на участниците по критерий „Икономически най-изгодна
оферта”.
 Класиране на оценените оферти на участниците
II. Отваряне на офертите:
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното
постъпване и проверка съответствието на офертите с утвърдената от възложителя
документация за възлагане на обществената поръчка:
1. Оферта № 70 – 00 – 294 от дата 27.08.2015г. – 11:31ч., подадена от
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.
Комисията установи, че плика с офертата съдържа 3 /три/ отделни, непрозрачни
и с ненарушена цялост пликове (с надписи: Плик № 1 – „Документи за подбор”; Плик
№ 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” и № 3 – „Предлагана цена”). 3
/трима/ от членове на комисията подписаха плик № 3 – „Предлагана цена”.
Комисията отвори Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” след
което 3 /трима/ от членовете на комисията подписаха всички документи съдържащи се
в него.
След това комисията отвори Плик № 1 – „Документи за подбор” и оповести
документите който той съдържа.
След отварянето на офертите и оповестяване на документите публичната
част на заседанието на комисията приключва.
Комисията пристъпи към проверка съответствието на офертите с предварително
обявените от възложителя условия:
1. Оферта № 70 – 00 – 294 от дата 27.08.2015г. – 11:31ч., подадена от
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.
Комисията установи, че в Плик № 1 – „Документи за подбор” от офертата на
участника съдържа всички документи, изискани от възложителя съгласно разпоредбите
на ЗОП – чл. 56 от ЗОП, които се отнасят до критериите за подбор, както и документите
изискани от възложителя, посочени в обявлението и в документацията за участие в
процедурата, касаещи юридическия статус и технически възможности на участника.
В резултат от работата си комисията допусна до по – нататъшно
разглеждане офертата на участника.

III. Оценяване на офертите на допуснатите кандидати:
1. В Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” – Комисията
установи, че в него се съдържат всички документи изискани от възложителя.
Кандидатът е предложил срок за изпълнение до 21 (двадесет и един) календарни дни
и срок за отстраняване на недостатъци и/или пропуски в инвестиционните проекти,
констатирани от Националния институт за недвижимо културно наследство и или друг
компетентен орган, с който инвестиционните проекти се съгласуват до 1 (един)
календарен ден.
2. Комисията пристъпи към оценяване по същество на техническото предложение
съдържащо се в Плик № 2 от офертата на допуснатите кандидати в съответствие с
посочената от Възложителя методика.
При оценяването на техническото предложение комисията приложи
показателите и методиката за определяне на оценката по всеки показател.
Оферта № 70 – 00 – 294 от дата 27.08.2015г. – 11:31ч., подадена от
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.
Оценка на обяснителната записка –показател Т1.1
Предложението отговаря на описанието на „Обяснителна записка" и
изискванията на възложителя, посочени в указанията, Техническата спецификация за
проектиране и действащото законодателство, на съществуващите технически
изисквания и стандарти е съобразена с предмета на поръчката. От предложението е
видно, че участникът „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД предлага програма за изпълнение
(последователност, продължителност и взаимосвързаност), релевантна на предмета на
поръчката и съответстваща на Техническа спецификация за проектиране.
Предложението съдържа подробно описание на всяка от „Частите" на инвестиционни
проекти за всеки от обектите и тяхната последователност на изпълнение, с яснота по
отношение на конкретните мерки и действия при изработването на всеки отделен
обект и етап от проектирането. Обстойна стратегия, демонстрираща цялостна визия за
подхода и дейностите по изпълнението на услугата.
Във връзка с дадената от комисията преценка за представянето участника, същия
бе оценен съгласно методиката за показател Т1.1 с 20 т.
Оценка на Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на
рисковете – показател Т1.2
Описани са конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на
рисковете и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на
последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства:
- участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние
на описаните рискове и е оценил и предвидил степента им на въздействие върху
изпълнението на всяка от дейностите описани в техническата спецификация;
- участникът е предложил ефективни мерки за предотвратяване и/или управление на
дефинираните аспекти от рисковете. Планирани (посочени) са конкретни и относими
похвати (способи), посредством които реално е възможно да се повлияе на
възникването, респ. негативното влияние на риска, така, че същият да бъде
предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите
описани в техническата спецификация .
- участникът е предложил да въведе ефективни контролни дейности, като всеки един
риск (от посочените по-долу) е съпроводен с предложени от участника конкретни
мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни
дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск

Във връзка с дадената от комисията преценка за представянето участника, същия
бе оценен съгласно методиката за показател Т1.2 с 20 т.
3. Комисията пристъпи към оценяване на показател „Срок на изпълнение“
съдържащо се в Плик № 2 от офертата на допуснатите кандидати.
Оферта № 70 – 00 – 294 от дата 27.08.2015г. – 11:31ч., подадена от
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.
- Кандидатът е предложил срок за изпълнение до 21 (двадесет и един)
календарни дни.
Оценка съгласно формула от методика за оценка на офертите:
С1 = 21 / 21 * 10 = 1 * 10 = 10 т.
3. Комисията пристъпи към оценяване на показател „Срок за отстраняване на
недостатъци и/или пропуски в инвестиционните проекти, констатирани от
Националния институт за недвижимо културно наследство и или друг
компетентен орган, с който инвестиционните проекти се съгласуват““ съдържащо
се в Плик № 2 от офертата на допуснати, кандидати.
Оферта № 70 – 00 – 294 от дата 27.08.2015г. – 11:31ч., подадена от
„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД.
- Кандидатът е предложил срок за изпълнение до 1 (един) календарни дни.
Оценка съгласно формула от методика за оценка на офертите:
С2 = 1 / 1 * 10 = 1 * 10 = 10 т.
Комисията насрочи заседание за отварянето на ценовите предложения
(Плик №3) на 07.09.2015г. от 13:00 ч. на същото място.
Заседанието на комисията приключи в 16:00 ч.
Настоящият протокол, съставен на 02.09.2015.
Приложение:1. Декларации за безпристрастност и поверителност.

Председател: /П /

Членове:

1.
2.
3.

/п/
/п/
/п/

4. /п/

Утвърдил:……………/п/……….……
ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО
ТЪРНОВО
(Съгласно заповед №373/28.08.2015г)

