СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67
УТВЪРДИЛ:
ВАСИЛ ЦОЛОВ
Кмет на СО-район „Оборище”
П Р О Т О К О Л №3
от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54 – 60 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените оферти на
участници в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП
– Публично състезание, с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическата
инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и
164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, район "Оборище" – гр.
София“
На 11.06.2018 г., в 12:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“
№1, комисия, назначена със Заповед РОБ18- РД09-73/02.05.2018 г. на кмета на СО-район
„Оборище” в състав:
1.

Председател: Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район
„Оборище“ – СО

I.

Членове:

2.

Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО;

3.

Димитрина Христова – експерт обществени поръчки;

Резервни членове:
4. Иванка Костова – Ст. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ –
СО;
5.

Людмила Николова – старши счетоводител отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО;

проведе публично заседание за отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертите на участниците в процедурата.
На заседанието на комисията не присъстваха лица по чл.52, ал.2 от ППЗОП, уведомени
предварително по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
Иванка Костова подписа декларация на основание чл. 103 от ЗОП.
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Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и обяви предложените
от тях цени:
1.

„Ай Ти Ди Груп“ ЕООД - 748 867, 39 лв. без ДДС;

2. ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ - 753 402, 74 лв. без ДДС;
3. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД - 743 755, 33 лв. без ДДС.
След извършването на гореописаните действия приключи публичната част от
заседанието на комисията.
II.

Комисията продължи работата си в закрито заседание с преглед на ценовите

предложения на участниците за съответствие с изискванията на възложителя.
След оценка на техническите предложения комисията извърши проверка за
съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от
Възложителя условия. Не се установи несъответствие с изискуемата форма. Ценовите
предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници са изготвени съгласно
образец № 6 от утвърдената от Възложителя документация.
Комисията премина към проверка на ценовите предложения по реда на чл.72, ал.1 от
ЗОП. Комисията установи, че ценовата оферта на всеки от участниците не е с повече от 20 на
сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници и
пристъпи към оценяване на предложенията, които отговарят на поставените от Възложителя
изисквания, съгласно показателите за финансова оценка на офертите в методиката.
III.

Комисията продължи работата си чрез оценяване на ценовите предложения

на допуснатите участници въз основа на критерия „оптимално съотношение
качество/цена“.
Комплексната оценка на офертите представлява сбор от техническата и финансовата
оценка.
Показатели за оценяване
Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т.
Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до
втория знак след десетичната запетая.
Комплексната оценка се изчислява по следната формула:
КО = 0,60хТ + 0,40хФ, където:
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Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва:
- Показател Т „Техническа оценка” е с относителна тежест от 60%;
- Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 40%.

Финансова оценка - Ф - максимален брой 100 точки
Оценка на Финансовото предложение
Ф - финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на
поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:
Ф = Цмин/Цп х 100, където:
Цмин - минималната предложена цена от участник, сред всички допуснати до
оценка оферти;
Цп – цената, предложена от участника.
Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
Участникът „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД
Ф = Цмин/Цп х 100
Ф = 743 755, 33 /748 867, 39 х 100
Ф = 99,32 т.
Участникът ЕТ„Металик – Иван Михайлов“
Ф = Цмин/Цп х 100
Ф = 743 755, 33 /753 402, 74 х 100
Ф = 98,72 т.
Участникът „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД
Ф = Цмин/Цп х 100
Ф = 743 755, 33/743 755, 33 х 100
Ф = 100 т.
№ Наименование на участника

Оценка на участника
по

показател

Ф

0,40хФ

–

Ценово предложение в
точки
1. „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД
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ЕТ„Металик

–

Иван

2. Михайлов“

98,72

39,49

3. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

100

40,00

Оценките от показател Техническа оценка, съгласно протокол № 2 са:
№ Наименование на участника

Оценка на участника
по

показател

0,60хТ

Т-

техническа оценка, в
точки
1. „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД

100

60,00

2. Михайлов“

50

30,00

3. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

50

30,00

ЕТ„Металик

–

Иван

Общия сбор на точки след изчисляване на отделните показатели:
№ Наименование на участника

Оценка

на

участника

по участника по

оценка – 0,60хТ +

показател

Т- показател Ф

0,40хФ

техническа
оценка х 0,60

Оценка на

Комплексната

– Ценово
предложение
х 0,40

1. „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД
ЕТ„Металик

–

39,73

60,00

Иван

99, 73
69, 49

2. Михайлов“

39,49

30,00

3. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

40,00

30,00

70,00

След извършените действия по оценка на ценовите предложения на допуснатите
участници, на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията класира допуснатите участници в
публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на
строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Разширение на сградата
на Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ на етап 1Б:
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Първо място - „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД



Второ място - „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД



Трето място - ЕТ„Металик – Иван Михайлов“
Въз основа на гореизложените констатации и на основание чл. 109, т. 2 от ЗОП,
комисията
Р Е Ш И:
Предлага на кмета на район „Оборище“ – СО да сключи договори с класирания на първо

място участник – „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД, ЕИК 175215364, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Изгрев, ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ, бл. 79, вх. А, ет. 3, ап.
8, представлявано от Иван Иванов Драшков – управител.
С извършване на класирането на участниците комисията приключи своята работа и
предаде за утвърждаване Протоколи №№ 1,2 и 3 на възложителя.
Протоколът е съставен на основание чл.54, ал. 7 от ППЗОП на 12.06.2018г.
Председател:
1. Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО
Членове:
2. Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО
3. Димитрина Христова – експерт обществени поръчки
4. Иванка Костова – Ст. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО;
5. Людмила Николова – старши счетоводител отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО.
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.
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