Изх. № 8022-6/18.09.2017 г.
ДО
КАЛИН РОГАЧЕВ
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 № РД01-689/11.09.2017 г. за разглеждане,
оценка и класиране на подадените оферти в процедура за вътрешен конкурентен избор
по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Текущи ремонти в сградата на
Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на
детето” във връзка с Рамково споразумение № РД04-47/17.05.2016 г. и Рамково
споразумение РД04-44/12.05.2016 г. и изпратена покана до участниците с изх. № 26817/29.08.2017 г., в следния състав:
Председател:
Иванова – началник на отдел „Управление на собствеността“,
дирекция „Финанси и управление на собствеността“;
Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Членове:
1. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Терзиев – юрисконсулт в отдел „Правно обслужване и
обществени поръчки“, дирекция „Правно и административно обслужване и човешки
ресурси“;
2. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Пътникова – главен експерт в отдел „Счетоводство“,
дирекция „Финанси и управление на собствеността“,
проведе публично заседание за разглеждане офертите на участници в процедура за
вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущи
ремонти в сградата на Министерството на труда и социалната политика и Държавната
агенция за закрила на детето”.
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 - 10:00 часа на 11.09.2017 г., в
деловодството на МТСП е постъпила 1 (една) оферта. Подадените оферти са в запечатан,

непрозрачен плик с ненарушена цялост, вписани в Регистъра на подадените оферти,
както следва:

1. Оферта с вх. № 71-80/11.09.2017 г. постъпила в 09:44 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 упълномощени представители на
участниците, както следва:

-

Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Павлов, прокурист на „Сънником“ ЕООД.

Комисията запозна присъстващите в залата със Заповед № РД 01-689 от
11.09.2017 г. на възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на подадените
оферти за участие в процедура вътрешен конкурентен избор за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Текущи ремонти в сградата на Министерството на
труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето”.
I. В изпълнение на чл. 54 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на
постъпилите оферти и проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ по реда на тяхното получаване:
1.
Офертата на „Сънником“ ЕООД с вх. № 71-80/11.09.2017 г., постъпила
в непрозрачен плик с ненарушена цялост, който съдържа два плика с надписи
„Документи и техническо предложение“ и плик с надпис „Предлагани ценови
параметри”. Тримата членовете на комисията подписаха плика „Предлагани ценови
параметри”.
Документите в техническото предложение бяха подписани от тримата членове
на комисията.
С това на 11.09.2017 г. приключи публичната част от процедурата.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на
документите на участниците за установяване на съответствието им с критериите за
подбор, поставени от Възложителя
Първи по ред бяха разгледани документите, съдържащи се в плик „Документи и
техническо предложение“ на „Сънником“ ЕООД. В резултат на извършената
проверка за съответствие с изискванията на възложителя на представените от

„Сънником“ ЕООД документи, комисията установи,
всички изискани от Възложителя документи.

че участникът е представил

Въз основа на направените констатации:
КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Установява съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени
от възложителя и ги допуска до разглеждане на техническите им предложения.

На 12.09.2017 г. комисията продължи своята работа по разглеждане на
Техническите предложения на участниците първо 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
съдържа:
Предложен срок за изпълнение на обществената поръчка 86 (осемдесет и шест)
календарни дни. Съответни мерки и механизми, подход, план за работа и организация
за всеки от посочените от възложителя характерен елемент от комплексното
изпълнение на поръчката: временно строителство, строителната площадка, доставките
на материали и оборудване, изпитвания, комуникация между участниците в процеса, на
ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия, документи свързани с
изпълнението на строителството, осигуряване на безопасност на работата, мерки за
опазване на околната среда и др.
В Работната програма, предложена от участника се посочва организацията на
строителството и строителната площадка. Методите и технологията за строителство
покриват всички дейности по техническото задание и напълно гарантират качественото
постигане на крайния резултат. Подходът на участника доказва, че всички елементи и
възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на времето за
завършване. Посочена е правилна технологична последователност и описание на
всички строителни процеси (представени в Линейния график и описани в техническата
оферта). Посочените ресурси на участника осигуряват срочно и качествено изпълнение
на работите. Графикът е с посочено разпределение във времето на техническите и
човешките ресурси, координация м/у техническите звена, съобразен е с условията на
обектите за качественото и срочно изпълнение. Налице е пълно съответствие м/у
строителната програма и линейния график и диаграма на работната ръка. Линейният
график е пълен и изцяло съобразен с технологичните норми. Описано е
взаимодействието с различните участници в процеса.
Представената от участника оценка на риска обхваща всички основни рискове,
индентифицирани от възложителя. Представените мерки за управление на
индентифицираните рискове са адекватни, предполагат реални мерки, които ще
доведат до минимизирането им. Оценката на риска, представена от участника

гарантира максимално ефективно и качествено изпълнение на дейностите.
Предложените от участника методи и организация на осъществяване на контрол
гарантират в пълна степен максимално ефективно и качествено изпълнение и дават
възможност за качествен контрол.
Комисията пристъпи към оценка на оферираният срок за изпълнение в
техническите предложения на допуснатите участниците, като оценяването се извърши,
съгласно методиката, посочена в поканата по показателя – К2 „Срок на изпълнение”.
Оценката по показател К2 „Срок на изпълнение” ще се изчисли по следната формула:
К2 = предложен най-къс срок за изпълнение (дни)
предложен срок за изпълнение в офертата на участника (дни)

х 25

Комисията пристъпи към изчисляване на оценката по показател К3 на участника
„Сънником“ ЕООД, както следва:
К3 = (86/86) х 25 = 1 х 25 = 25
Комисията пристъпи към оценка показателя – К3 „Технологична
последователност на строителните процеси”, като оценяването се извърши, съгласно
методиката, посочена в поканата. Оценката по показател К3 „Технологична
последователност на строителните процеси” ще се изчисли по следната формула:
К3= получената оценка за съответствие на участника
15

х 15

Комисията пристъпи към изчисляване на оценката по показател К3 на участника
„Сънником“ ЕООД, както следва:
К3 = (15/15) х 15 = 1 х 15 = 15
Комисията пристъпи към оценка на показателя – К4 „Идентификация на
рисковете за качественото изпълнение”, като оценяването се извърши, съгласно
методиката, посочена в поканата. Оценката по показател К4 „Идентификация на
рисковете за качественото изпълнение” ще се изчисли по следната формула:
К4 = получената оценка за съответствие на участника
10

х 10

Комисията пристъпи към изчисляване на оценката по показател К4 на участника
„Сънником“ ЕООД, както следва:
К4 = (10/10) х 10 = 1 х 10 = 10

Въз основа на направените констатации,

КОМИСИЯТА РЕШИ:
1. Да допусне до отваряне на плика с надпис „Предложено ценово предложение“
офертите на участниците: „Сънником“ ЕООД.
2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП отварянето на плика с надпис
„Предложено ценово предложение“, на допуснатите оферти да се извърши на
15.09.2017 г. от 11:00 ч. в зала „Партер“, етаж Партер, в Министерство на труда и
социалната политика, за което да бъдат уведомени всички участници в съответствие с
изискванията на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
На 31.01.2017 г. в административната сграда на Министерство на труда и
социалната политика от 11:00 часа комисия, назначена със заповед № РД 01-68 от
25.01.2017 г. на Калин Рогачев – и.д. Главен Секретар и Възложител, съгласно Заповед
№ РД01-358/17.05.2017 г. продължи своята работа, като проведе открито заседание за
разглеждане на предлаганите ценови параметри на участниците в процедура за
вътрешен конкурентен подбор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущи
ремонти в сградата на Министерството на труда и социалната политика и Държавната
агенция за закрила на детето”.
Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП всички участници в процедурата бяха
уведомени за мястото, датата и часа за отварянето на ценовите оферти чрез съобщение
публикувано в профила на купувача на интернет страницата на МТСП най-малко два
работни дни преди заседанието.
По време на заседанието не присъстваше представител на участника.
След откриване на заседанието, комисията съобщи резултатите от оценяването
на допуснатите оферти по другите показатели, както следва:
1. „Съником“ ЕООД с обща оценка на техническите предложения – 50,00
точки;
След тези действия, комисията пристъпи към отваряне и оповестяване ценовото
предложение на допуснатите участници.
1. Първо по ред бе отворено ценовото предложение на „Сънником“ ЕООД,
представено в запечатан непрозрачен плик, изготвено съгласно образеца, съдържащ се
в приложение № 7 към документацията за участие и отговаря на изискванията на
възложителя. Офертата на участника в плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа
следното предложение за изпълнение на обществената поръчка:
Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката в размер на 218 860,28
(двеста и осемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева и двадесет и осем
стотинки) лв. без ДДС, съответно 262 632,34 (двеста шестдесет и две хиляди
шестстотин тридесет и два лева и тридесет и четири стотинки) лв. с включено

ДДС, от които 198 963,89 лв. (сто деветдесет и осем хиляди и деветстотин шестдесет
и три лева и осемдесет и девет стотинки) лв. без ДДС, съответно 238 756,67 (двеста
тридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и шест лева и шестдесет и седем
стотинки) с включено ДДС, представляващи сумата за СМР и 19 896,39
(деветнадесет хиляди осемстотин деветдесет и шест лева и тридесет и девет
стотинки) лв. без ДДС, съответно 23 875,67 (двадесет и три хиляди осемстотин
седемдесет и пет лева и шестдесети и седем стотинки) лв. с включено ДДС,
представляващи непредвидени СМР – 10%.
Ценообразуващи показатели за непредвидени РСМР
Средна часова ставка – 5,40- лв./ч/час;
Доставно-складови разходи за материали – 6 %;
Печалба – 8 %.
Количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН.
След оповестяването на ценовото предложение комисията пристъпи към оценка
по показателя – К1 „Най-ниска цена”, като оценяването се извърши, съгласно
методиката, посочена в поканата. Оценката по показател К1 „Най-ниска цена” ще се
изчисли по следната формула:
К1 = предложена най-ниска цена (лв.)
предложена цена в офертата на участника (лв.)

х 50

Комисията пристъпи към изчисляване на оценката по показател К4 на участника
„Сънником“ ЕООД, както следва:
К1 = (218 860,28 / 218 860,28) х 50 = 1 х 50 = 50 т.
Въз основа на направените изчисления, съгласно изискванията в изпратената до
участниците покана за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет
„Текущи ремонти в сградата на Министерството на труда и социалната политика и
Държавната агенция за закрила на детето”, комисията предлага класиране на
участниците в процедурата по низходящ ред на получената оценка въз основа на
критерия „икономически най-изгодна оферта“, както следва:
1. На първо място участникът „Сънником“ ЕООД с получена комплексна
оценка, съгласно методиката за оценяване от 100 т.
Решенията на комисията бяха взети единодушно.
Протоколите от дейността на комисията се предават на възложителя с доклад по
чл. 103, ал. 3 от ЗОП за утвърждаване, съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗОП.
Съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗОП моля за Вашето утвърждение.

Към настоящия доклад прилагаме и всички протоколи от дейността на
комисията.
Приложения: съгласно текста (само за адресата)

Членове:
1. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Иванова Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД;

2. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Терзиев Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД;

3. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Пътникова Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД;

