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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
92 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

1505 София^бул.

\
УТВЪРДИЛ:
ВАСИЛ ЦОЛОВ

Кмет на СО-район ,,

П Р О Т О К О Л
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП)
На 17.11.2017г., в 10:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“
№1, се проведе заседание на комисия назначена със Заповед № РОБ 17-РД-09-213/13.11.2017г.
на кмета на СО-район „Оборище”, със задача да разгледа и оцени оферти, събрани чрез
публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане
на обществена поръчка при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Строителномонтажни работи за изместване на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ
„Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, захранващ сграда на Столична община на
ул. „Оборище“ № 44 - гр. София, в състав:
I. Председател: Иванка Костова - Ст. юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ на район
„Оборище“ - СО
II. Членове:
1. Велка Стоименова - Гл. експерт в отдел ИИИКРКТД на район „Оборище“ - СО;
2. Ирина Петрина - Гл. специалист отдел ФСДБ на район „Оборище“ - СО;
На 26.10.2017г. на Профила на купувача е публикувана обява изх. № РОБ17-ДИ05273/26.10.2017г. за възлагане на предмета на горепосочената обществена поръчка, със срок за
получаване на оферти до 17:00 часа на 10.11.2017г. На 26.10.2017г., под ID 9069684 на Портала
на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки е публикувана кратка
информация за поръчката.

I S O - 9 0 0 1 :2 0 1 5
Регистрационен № A -191-QMS15

www.so-oborishte.com

Страница 1 от 6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН '’ОБОРИЩЕ"
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 0 2 /8 1 5 76 39, факс 02 / 944 16 67
В установения срок в деловодството на СО - район „Оборище” са постъпили 2 оферти
за участие в процедурата в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковки, с
посочени

данни върху тях

в

съответствие с изискванията

на възложителя,

както следва:
1. В х № к ь м Р О Б 1 7 -Д И 0 5 -2 7 3 [2] от 10.11.2017 г,-С д руж ен ие „Топлопровод 2017“
- получена в 10:48ч.
2. Вх № към РОБ 17 - ДИ05 - 273 [3] от 10.11.2017 г. - Про Арт“ ЕООД - получена в
15:18ч.
Офертите са предадени от деловодството на председателя на комисията с протокол по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на 13.11.2017г.
Съгласно изискванията на чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължи срока с наймалко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
На 13.11.2017г. на Профила на купувача е публикувана кратка информация за
удължаване на срока за получаване на оферти до 17:00 часа на 16.11.2017г., която е обявена и
на Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки под ID 9070256.
След изтичане на удължения срок, на 17.11.2017г., в 10:00 часа, комисията назначена
със Заповед № РОБ 17-РД-09-213/13.09.2017г. на кмета на СО - район „Оборище“ се събра и
проведе заседание, със задача да разгледа и оцени събраните оферти.
Комисията установи, че в удължения срок не са постъпили нови оферти.
В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха
декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал. 3 от ЗОП комисията продължи своята работа в
закрито заседание.
I. РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОФЕРТАТАОТ КОМИСИЯТА
В изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертите
по реда на тяхното постъпване и проверка за съответствие с условията за участие и
изискванията, на които следва да отговарят.
В резултат от разглеждането, комисията установи следното:
1. Оферта подадената от Сдружение „Топлопровод 2017“
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Дружеството се представлява от Иван Янков Иванов, съгласно договор за създаване на
сдружението.
Участникът е представил

към офертата договор за създаване на сдружение

„Топлопровод 2017“ от 08.11.2017г., в което съдружници са „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД
и „ГЕЛАК“ ООД.
Възложителят изрично е заложил като критерии за подбор в обява изх. № РОБ17-ДИ05273/26.10.2017г. изисквания за личностно състояние на участниците и съгласно т. 4 от тях,
когато участникът е обединение, то следва да е уговорена солидарна отговорност на членовете
на обединението при изпълнение на обществената поръчка. В договора за създаване на
обединението липсва клауза, в която да е уговорена солидарна отговорност на членовете на
обединението при изпълнение на обществената поръчка.
С оглед на това комисията приема, че участникът сдружение „Топлопровод 2017“ не
отговаря на изискванията за лично състояние, посочени в т. 4 от обявата, поради което
комисията предлага участникът да бъде отстранен от участие в поръчката на основание чл.
107, т.1 от ЗОП.
2. Оферта подадената от ,,ПРО АРМ“ ЕООД, ЕИК 131453327
Дружеството се представлява от Михаил Иванов Генов - управител.
Участникът е представил към офертата Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), в който декларира липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП, както и че дружеството - участник в процедурата не е регистрирано и не е свързано с
лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Участникът декларира,
че при изпълнението на възложените работи няма да ползва подизпълнители.
При проверка за съответствие на представените документи от участника, комисията
констатира, че същият е представил всички необходими документи и отговаря на
минималните изисквания на Възложителя, посочени в обява изх. № РОБ17-ДИ05273/26.10.2017г. и не са налице несъответствия с изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
Комисията предлага участникът „ПРО АРМ“ ЕООД да бъде допуснат до оценяване на
техническото му предложение.
II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
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С оглед на изложеното в раздел I, комисията предлага на Възложителя участникът
Сдружение „Топлопровод 2017“ да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.
107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на условията, посочени от Възложителя в обява изх. №
РОБ17-ДИ05-273/26.10.2017г.

След приключване на проверката за съответствието на документите, съобразно
изискванията за подбор, поставени от Възложителя комисията пристъпи към разглеждане на
техническото предложение на допуснатия участника „ПРО АРМ“ ЕООД .
III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
При проверка на техническото и ценовото предложения на допуснатия участник
комисията установи, че участникът „ПРО АРМ“ ЕООД отговарят на минималните изисквания
на Възложителя, посочени в обявата и техническата спецификация.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта,
определена по критерия оптимално съотношение цена/качество, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от
ЗОП. Оптимално съотношение качество/цена се определя въз основа на цената, срока на
изпълнение и срок за доставка на необходимите материали за изпълнение на поръчката при
следната относителна тежест на всеки показател:
Показатели за оценка:
Показател - П

Максимално възможен

Относителна

бр.точки

тежест в КО

Цена за изпълнение - П1

100

60%

Срок за изпълнение на поръчката - П2

100

30%

100

10%

Срок за доставка на необходимите материали за
изпълнение на поръчката - ПЗ

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база
показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.
Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:
КО = П1 X 60 % + П2 X 30 % + ПЗ X 10%
Максимално възможна оценка - 100 точки, тегловен коефициент 100%.
1. ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ” - П 1:
I S O - 9 0 0 1 :2 0 1 5
Регистрационен № А - 191 -QM S 15

www.so-oborishte.com

Страница 4 от 6

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 0 2 / 8 1 5 76 39, факс 02 / 944 16 67
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60 %. Оценките на
офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П1 = (Ц ш т / Ц1) х 100 =

(брой точки),

Където
Щ е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на
съответния участник.
Ц т ш е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската
предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането.
Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е 84 193, 71 лева
/осемдесет и четири хиляди сто деветдесет и три лева и седемдесет и една стотинки/ без
ДДС, обща цена с включени 10 % непредвидени разходи.
Съответно
П1 = (84 193, 71/ 84 193, 71) х 100 = 100 точки
2. ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П2:
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на
офертите по показателя се изчисляват по формулата:
П2 = (Cmin / Ci) х 100 =

(брой точки),

Където:
Ci е предложеният срок на изпълнение съгласно Предложението за изпълнение на
съответния участник;
Cmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението за
изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.
Предложеният от участника срок на изпълнение е 20 /двадесет/ календарни дни
Съответно
П2 = (20 / 20) х 100 = 100 точки
3. ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ” - ПЗ:
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на
офертите по показателя се изчисляват по формулата:
ПЗ = (Cmin / Ci) х 100 =

(брой точки),

Където:
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