ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-194 от 29.01.2019 г. на Кмета на Община
Силистра – д-р Ю.Н.Н., за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг – инвестиционно
проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по
Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Основен ремонт, промяна на предназначението, преустройство и
осигуряване на достъпна среда на бивша детска градина „Ян Бибиян – 2”:
Подобект № 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и
техните семейства на първи етаж”;
Подобект № 2: „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на
втори етаж”,
с общ капацитет за двата ДЦ – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски
услуги.
Обособена позиция № 2 : „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и
семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра”;
Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра”.

На 18.02.2019 г., от 09.00 ч., комисия назначена с горецитираната заповед, се събра на публично
заседание в стая № 202 (Заседателната зала) на общинска администрация - Силистра, за да отвори
ценовите предложения и оповести предлаганите цени на допуснатите до оценка оферти, както и
резултатите от оценяването на офертите по техническите показатели за изпълнение на обществената
поръчка.
На заседанието присъства г-жа К.И.Ц. – упълномощен представител на участника „Стройпроект”
ООД, която се вписа в Регистъра на присъствалите лица при отваряне на ценовите предложения. Не
присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Г-н Николов обяви резултатите по техническия показател на допуснатият до оценка участник „Стройпроект” ООД, след което пристъпи към отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” и оповести ценовото му предложение за обособена позиция №1, както следва:
Обща цена за изпълнение в размер на 452 200.00 лева (четиристотин петдесет и две хиляди и
двеста лева) без ДДС, съответно 542 640.00 лева (петстотин четирдесет и две хиляди шестстотин и
четиридесет лева) с включен ДДС, формирана по дейности както следва:
- Цена за изготвяне на работен инвестиционен проект в размер на 19 800.00 лева (деветнадесет
хиляди и осемстотин лева) без ДДС, съответно 23 760.00 лева (двадесет и три хиляди седемстотин и
шестдесет лева) с ДДС;
- Цена за изпълнение на строително - монтажни работи по проекта в размер на 430 200.00 лева
(четиристотин и тридесет хиляди и двеста лева) без ДДС или 516 240.00 лева (петстотин и
шестнадесет хиляди двеста и четиридесет лева) с ДДС;
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- Цена за осъществяване на авторски надзор на обекта 2 200.00 лева (две хиляди и двеста лева)
без ДДС или 2 640.00 лева (две хиляди шестстотин и четиридесет лева) с ДДС.
Участникът предлага стойности на елементите на ценообразуване за видовете СМР, както следва:
– Средна часова ставка
4.00 лв./час
– Допълнителни разходи върху труд
80 %
– Допълнителни разходи върху механизация
10 %
– Доставно -складови разходи върху материалите
5%
– Печалба
8%
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание с подробно разглеждане на ценовото
предложение за съответствие с изискванията на Възложителя и направи следните констатации:
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изискванията на
Възложителя – изготвено е по приложения образец, предложената цена за изпълнение е в рамките на
максимално допустимия финансов ресурс за Обособена позиция №1.
Комисията допуска предложението на участника до оценка на финансовия показател.
Съгласно предварително определения критерий, Показател П3 “Предлагана цена” е с максимален
брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 30% /тридесет на сто/ - 0,30.
Отчитайки факта, че в настоящата обществена поръчка, по Обособена позиция №1 е допуснат
само един участник, при прилагане на методиката за оценка, същият получава максимален брой
точки 100т., съответно
П3 = 30 т.
Предвид оценките по показател П1 „Срок за изпълнение за изготвяне на работен инвестиционен
проект” и показател П2 „Срок за изпълнение на СМР по проекта“, отразени в протокол № 2, като и
оценката по показател П3 „Предлагана цена” от настоящия протокол, комисията пристъпи към
прилагане на методиката за образуване на комплексната оценка (КО) и класиране, както следва:

Участник

„Стройпроект” ООД

П1
Срок за
изпълнение за
изготвяне на
работен
инвестиционен
проект

П2
Срок за
изпълнение
на СМР по
проекта

П3
Предлагана
цена

35 т.

35 т.

30 т.

КО
Комплексна
оценка

Класиране

П1 + П2 + П3

100 т.
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С това комисията приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти за участие в настоящата обществена поръчка.
Настоящият протокол е съставен на 19.02.2019г.

Председател: арх. М.Н.
Членове:
Н.Н.

______П_______
_______П_______

Ю.В.

______П_______

П.В.

_______П______

Р.П.

________П______

Данните са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
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