Изх. № 8011-17/11.10.2016 г.
ДО
КАЛИН РОГАЧЕВ
И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
И
УПЪЛНОМОЩЕНО
ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 7, АЛ. 1 ОТ
ЗОП
ДОКЛАД
По чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
от
Комисията, назначена със Заповед № РД01-631/04.10.2016 г. за разглеждане,
оценка и класиране на подадените оферти в процедура за вътрешен подбор с предмет:
„Текущи ремонти на част от четвъртия етаж от сградата на Министерство на труда и
социалната политика“ във връзка с Рамкови споразумения № РД04-87/17.05.2016 г. и
РД04-88/18.05.2016 г. в следния състав:
Председател:
Терзиев – юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и
обществени поръчки“ в дирекция ПАОЧР, притежаващ юридическа правоспособност;
Членове:
Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Чолакова – държавен експерт в отдел „Техническа помощ“,
Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“;
2. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Карапетрова – държавен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция
„Финанси и управление на собствеността“;
На 04.10.2016 г. от 11:00 часа се проведе първото публично заседание за
разглеждане офертите на участници в процедура за конкурентен подбор за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Текущи ремонти на част от четвъртия етаж от
сградата на Министерство на труда и социалната политика“.
Комисията започна работата си след получаване на списъка с участниците,
представили оферти в деловодството на Министерството на труда и социалната
политика.
До крайния срок за получаване на оферти - 17:30 часа на 03.10.2016 г, в
деловодството на МТСП са постъпили 2 (две) оферти. Подадените оферти са в
запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, вписани в Регистъра на подадените
оферти, както следва:
1. Оферта с вх. № 71-190/03.10.2016 г. постъпила в 11:44 ч. от Консорциум
„Хидро Билд Сгради“;
2. Оферта с вх. № 71-191/03.10.2016 г. постъпила в 14:22 ч. от „Сънником“
ЕООД.

След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти всички
редовни членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП за липса
на конфликт на интереси.
В проведеното публично заседание присъства упълномощен представител на
участниците, както следва:
Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Ангелов, представител на „Сънником“ ЕООД, упълномощен с

пълномощно;
Комисията запозна присъстващите в залата със Заповед № РД 01-631 от
04.10.2016 г. на възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на подадените
оферти за участие в процедура вътрешен подбор за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Текущи ремонти на част от четвъртия етаж от сградата на
Министерство на труда и социалната политика“.
След като отвори и оповести съдържанието на офертите на участниците,
съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, членовете на комисията пристъпиха към
подписването на техническите предложения на участниците и пликът с наименование
„Предлагани ценови параметри“ в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.
След като комисията установи, че подадените оферти отговарят на
предварително обявените от възложителя условия, същата пристъпи към оценяване на
техническите предложения на участниците, които са подробно описани в Протокол № 1
от дейността на комисията. Първо по ред бе разгледано техническото предложение на
участника Консорциум „Хидро Билд Сгради“. В попълнения образец на техническата
оферта от страна на Консорциум „Хидро Билд Сгради“, участникът е оферирал срок
за изпълнение на дейностите, предвидени по обществената поръчка 90 (деветдесет)
календарни дни. В поканата изпратена до участниците да представят индивидуални
оферти, в т. 3 – „Срок за изпълнение на договора“ е посочено, че максималният срок за
изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на влизане
в сила на договора. С това участникът представя оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.
Второ по ред бе разгледано Техническото предложение на „Сънником“ ЕООД
в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ е изготвено съгласно
приложение № 1 към изпратената покана за участие и получава оценка 50 точки.
На 07.10.2016 г. се състоя следващото публично заседание на комисията, за
което участниците бяха информирани чрез съобщение на профила на купувача три дни
преди датата на заседанието. На същото се състоя отварянето на плика в офертите с
наименование „Предлагани ценови параметри“. По време на заседанието присъстваше
Джовани Ангелов, представител на „Сънником“ ЕООД, упълномощен с пълномощно.
След откриване на заседанието, комисията съобщи на присъстващите лица резултатите
от оценяването на допуснатите оферти по другите показатели. След тези действия,
комисията пристъпи към отваряне и оповестяване ценовото предложение на
допуснатия участник. Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката в размер на
76 496,76 (седемдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и

седемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС, съответно 91 796,11 (деветдесет и една
хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и единадесет стотинки) лв. с включено
ДДС. След като се извършиха необходимите изчисление в съответствие с методиката
на възложителя, „Сънником“ ЕООД получи 50 т.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и съобразно
посочения в документацията критерий „икономически най-изгодната оферта“,
комисията класира допуснатия участник, както следва: 1 място „Сънником“ ЕООД –
100 точки.
На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранява участника Консорциум
„Хидро билд сгради“, поради факта, че е подал оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия от Възложителя.
В изпълнение на чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП Ви предлагаме да издадете решение
по чл. 108, т. 1 от ЗОП за класирането на участниците в обществената поръчка, да се
определи изпълнител по обществената поръчка и да се сключи договор с класирания на
първо място участник „Сънником“ ЕООД.
Съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗОП моля за Вашето утвърждение.
Към настоящия доклад прилагаме и всички протоколи от дейността на
комисията и оценителните листа на членовете на комисията, с които се оценяват
техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците.
Приложения: съгласно текста (само за адресата)
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