Изх. № 8053-146/05.07.2016 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 № РД01-393/24.06.2016 г. за разглеждане,
оценка и класиране на подадените оферти в процедура за вътрешен подбор във връзка с
Рамкови споразумения № РД04-87/17.05.2016 г. и РД04-88/18.05.2016 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“,
дирекция „Правно и административно обслужване и човешки ресурси“
2. Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД Пейчинова - държавен експерт в отдел „Счетоводство“,
дирекция „Финанси и управление на собствеността“
На 24.06.2016 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 в 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 - 17:00 часа на 23.06.2016 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. № 71-166/23.06.2016 г. постъпила в 11:27 ч. от Консорциум
„Хидро Билд Сгради“;
2. Оферта с вх. № 71-167/23.06.2016 г. постъпила в 12:58 ч. от „Сънником“
ЕООД.
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, което са подробно описани в Протокол № 1
от дейността на комисията. Оценките, които участниците получиха при оценяване на
техническото им предложение са следните: Консорциум „Хидро Билд Сгради“ – 43,
18 т. , а „Сънником“ ЕООД: 50 т.
На 01.07.2016 г. се състоя следващото публично заседание на комисията, за
което участниците бяха информирани с писмо по електронната поща и 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“. След
като се извършиха необходимите изчисление в съответствие с методиката на
възложителя Консорциум „Хидро Билд Сгради“ получи 50 т., а „Сънником“ ЕООД
получи 44,76 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 допуснатите участници, както следва: 1 място „Съником“ ЕООД –
94,76 точки; 2 място Консорциум „Хидро Билд Сгради“ – 93,18 точки.
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)

Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Иванова: Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Терзиев: Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Пейчинова: Чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

