ОБЩИНА СИЛИСТРА
ул. “Симеон Велики” № 33
Силистра-7500

(086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
www.silistra.bg E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОТОКОЛ № 6
за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
на комисия, определена със Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г., издадена от д-р
Юлиян Найденов Найденов – Кмет на Община Силистра и Възложител, съгласно чл.5,
ал.9 от ЗОП, в състав:
Председател: инж. Тихомир Петров Борачев – Зам. Кмет „УТ”
Членове:
1. Весела Димитрова Тодорова – Нач. отдел „ИПОС”
2. Йорданка Йорданова Владимирова – Директор Дирекция „Икономика”
3. Мирослав Ангелов Калинов – Директор Дирекция „Финанси”
4. Николай Михайлов Николов – Директор Дирекция „Правна”
В периода 17.11.2017 г. и 30.11.2017 г., комисията проведе шест закрити
заседания за разглеждане на представените ценови предложения в представените
оферти на допуснатите участници.
Офертите бяха разгледани и коментирани от всеки член на комисията. След
обсъждането, комисията направи следните констатации:

1.

НСК СОФИЯ ЕООД.

Ценовото предложение не надвишава максимално допустимите стойности,
зададени от възложителя. Обхванати са всички дейности, предвидени за реализиране
на строителството. Не са установени аритметични грешки.
2.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА АД.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Ценовото предложение не надвишава максимално допустимите стойности,
зададени от възложителя. Обхванати са всички дейности, предвидени за реализиране
на строителството.
В т. 1.4. участникът е посочил „цена за изпълнение на поръчката е в размер на
1 230 867,10 лв. (един милион двеста и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и
седем лева и 10 ст.) с включени непредвидени разходи и включен ДДС”.
При ръчно изчисление и проверка за аритметични грешки, Комисията
констатира, че посочената в т. 1.4. обща стойност на договора с включени
непредвидени разходи и включен 20 % ДДС в размер на 1 230 867,10 лв (един милион
двеста и тридесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 10 ст.) е с две
стотинки по-ниска, изчислена спрямо стойността по т.1.3. – с включени непредвидени
разходи без ДДС.
Комисията извърши проверка на аритметичните действия посредством Excel,
както следва:
При е зададен общ формат на клетките и същите нямат конкретен числов
формат, при въведени стойности по т. 1.1. Стойност без ДДС без НР (непредвидени
разходи) и зададени формули за извършване на съответните аритметични действия, се
получава следния резултат:

Точка от Ценово предложение
1.1. Стойност без ДДС без НР
1.2. НР 4,5 %
1.3. Стойност без ДДС + НР
ДДС 20 %
1.4. Стойност с НР и ДДС

По КС БФП
904992,79
40724,67555
945717,4656
189143,4931
1134860,959

По КС СП
76559,93
3445,19685
80005,12685
16001,02537
96006,15222

Общо за поръчката
981552,72
44169,8724
1025722,592
205144,5185
1230867,111

При зададен формат на клетките „Число” с разреди след десетичния знак до
второ число и зададени формули за извършване на съответните аритметични
действия,се получава следния резултат:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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По КС БФП
904 992,79
40 724,68
945 717,47
189 143,49
1 134 860,96

По КС СП
76 559,93
3 445,20
80 005,13
16 001,03
96 006,15

Общо за поръчката
981 552,72
44 169,87
1 025 722,59
205 144,52
1 230 867,11

Предвид горе изложеното, комисията прие, че в случая става въпрос за
разминаване на посочените стойности при закръглянето им до второ число след
десетичния знак и че направената констатация не следва да се приема като
аритметична грешка. Ценовото предложение на участника е в съответствие със
зададените от възложителя изисквания.
3.

СТРОЙПРОЕКТ ООД.

Ценовото предложение не надвишава максимално допустимите стойности,
зададени от възложителя. Обхванати са всички дейности, предвидени за реализиране
на строителството. Не са установени аритметични грешки.
4.

РОСАТОМ ЕООД

Ценовото предложение не надвишава максимално допустимите стойности,
зададени от възложителя. Обхванати са всички дейности, предвидени за реализиране
на строителството. Не са установени аритметични грешки.
На база направените от участниците ценови предложения и утвърдената
Методика за оценка, комисията определи следните точки по показателя ПЦ –
Предлагана цена:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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ПЦ – Предлагана цена
Участник

ПЦmin = 877 500,08
Max бр. точки - 30
(877 500,08 / 979 035,71) х 30

1

НСК СОФИЯ ЕООД

2

ВОДНО
СТРОИТЕЛСТВО СИЛИСТРА АД

3

26,89
(877 500,08 / 1 025 722,60) х 30
25,66
(877 500,08 / 1 026 108,11) х 30

СТРОЙПРОЕКТ ООД
25,66

4

РОСАТОМ ЕООД

(877 500,08 / 877 500,08) х 30
30,00

Спазвайки утвърдената Методика за оценка, комисията определи комплексна
оценка на офертите на участниците и направи следното класиране:

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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Участник

Сборна
оценка от
техн.
показатели

ПЦ
Предлагана
цена

1

НСК СОФИЯ ЕООД

65,00

26,89

91,89

ІІІ

2

ВОДНО
СТРОИТЕЛСТВО СИЛИСТРА АД

65,00

25,66

90,66

ІV

3

СТРОЙПРОЕКТ ООД

70,00

25,66

95,66

ІІ

4

РОСАТОМ ЕООД

70,00

30,00

100,00

І

№
по
ред

КО
Място в
комплексна
класирането
оценка

Въз основа данните от Протокол №1.1., Протокол №1.2., Протокол №1.3. и
Протокол №2, комисията единодушно реши и предлага на Възложителя за изпълнител
на обществена поръчка с предмет: Строително монтажни и ремонтни дейности по
проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра"; СМР Детска ясла
„Здравец“, гр. Силистра да бъде избран участника, класиран на първо място, а
именно:
РОСАТОМ ООД.

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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В изпълнение на т.8 от Заповед № ЗК-1602/26.09.2017 г. на Кмета на Община
Силистра д-р Юлиян Найденов, действията на комисията са протоколирани от Ирина
Николова, гл. експерт „Обществени поръчки”.
Настоящият протокол е изготвен на 29.11.2017 г. и подписан, както следва:

Председател:
_________п____________

инж. Тихомир Петров Борачев

Членове:
1.инж. Весела Димитрова Тодорова

_________п____________

2. Йорданка Йорданова Владимирова

_________п____________

3. Мирослав Ангелов Калинов

_________п____________

4. Николай Михайлов Николов

_________п____________

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ – BG16RFOP001-1.031-0001-C01, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
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