ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД 01- 66 от 25.01.2017 г.
на Калин Рогачев – главен секретар на министерството на труда и социалната
политика, упълномощен по чл. 7, ал. 1 от ЗОП със Заповед № РД 01-412/01.07.2016 г.,
за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в процедура за
вътрешен конкурентен подбор за възлагане на обществена поръчка с обект
строителство и с предмет: „Извършване на текущ ремонт на Център за управление
на кризи на министерство на труда и социалната политика“ във връзка с изпратена
покана № 26-25/13.01.2017 г.
На 31.01.2017 г. в зала „Партер“ в административната сграда на Министерство на труда и
социалната политика от 11:00 часа комисия, назначена със заповед № РД 01- 66 от
25.01.2017 г. на Калин Рогачев – главен секретар на министерството на труда и социалната
политика, упълномощен по чл. 7, ал. 1 от ЗОП със Заповед № РД 01-412/01.07.2016 г. на
министъра на труда и социалната политика., в състав:
Председател:
1. Ваня Пенева – главен експерт в отдел „Правно обслужване и обществени поръчки“,
дирекция „ Правно и административно обслужване и човешки ресурси “;
Членове:
2. Иван Пацев – изпълнител в звено „Сигурност на информацията и подготовка за
отбрана“;
3. Румен Касабов – главен специалист в звено „Сигурност на информацията и
подготовка за отбрана“;
проведе публично заседание за разглеждане на ценовите оферти на участници в процедура
за конкурентен подбор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
текущ ремонт на Център за управление на кризи на министерство на труда и социалната
политика“.
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
раздел „профил на купувача“ на интернет страницата на МТСП два работни дни преди
това.
На откритото заседание присъства Радослав Рангелов представител на „Хидро Билд
сгради“ ДЗЗД, който се вписа в присъствен лист.
След откриване на заседанието, председателят на комисията съобщи на присъстващите
лица допуснатите до отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ оферти и
техните оценки по показател К2 – „срок на изпълнение“, а именно:
1.
„Хидро Билд сгради“ ДЗЗД с оценка по показател К2 от 40 точки;
2.
„Сънником“ ЕООД с оценка по показател К2 от 32,94 точки;
След тези действия, комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите
оферти на допуснатите участници.
Първо по ред бе отворено ценовото предложение на „Хидро Билд сгради“ ДЗЗД,
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:
Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 148 570,35 лв. (сто четиридесет и осем
хиляди петстотин и седемдесет лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС, в която са цена
за изпълнение на СМР – 135 063,95 лв. (сто тридесет и пет хиляди и шестдесет и три лева
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и деветдесет и пет стотинки) без ДДС и цена за непредвидени СМР – 10% от цената на
СМР, а именно – 13 506,40 лв.(тринадесет хиляди петстотин и шест лева и четиридесет
стотинки) без ДДС.
Ценообразуващи параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни
непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в КСС:
- часова ставка: 3,05 лв./човекочас без включен ДДС;
- допълнителни разходи върху труда: 86%;
- допълнителни разходи върху механизацията: 25%;
- доставно-складови разходи: 6%;
- печалба – 4%.
Приложени са анализи на цените към КСС на база ценообразуващите параметри.
Ценовото предложение бе подписано от тримата члена на комисията.
Второ 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:
Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на: 149 510,55 лв. (сто четиридесет и
девет хиляди петстотин и десет лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС, съответно –
цена за СМР – 135 918,68 лв. (сто тридесет и пет хиляди деветстотин и осемнадесет лева
и шестдесет и осем стотинки) без ДДС и цена за непредвидени СМР – 10% от цената на
СМР или 13 591,87 лв. (тринадесет хиляди петстотин деветдесет и един лева и осемдесет
и седем стотинки) без ДДС.
Ценообразуващи параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни
непредвидени ремонтни видове работи, за които не са посочени единични цени в КСС:
- часова ставка: 5,40 лв./човекочас без включен ДДС;
- доставно-складови разходи: 6%;
- печалба – 8%.
Ценовото предложение бе подписано от тримата членове на комисията и от
представителя на „Хидро Билд сгради“ ДЗЗД. С тези действия публичната част от
заседанието на комисията приключи.
На 02.02.2017 г. до 06.02.2017 г. комисията проведе закрити заседания в пълен
състав за разглеждане на ценовите предложения на участниците.
С оглед факта, че конкурентния подбор се извършва между двама участника на база
сключени рамкови споразумения, комисията счита че разпоредбите на чл. 72, ал. 1 от
ЗОП в конкретния случай са неприложими.
Първо по ред бе разгледано ценовото предложение на „Хидро Билд сгради“ ДЗЗД.
Комисията установи, че същото отговаря на изискванията на възложителя, изготвено е
съгласно приложената в документацията количествено-стойностна сметка и съгласно
раздел IV Цени и начин на плащане, т. 4.2 от Рамково споразумение № РД0487/17.05.2016 г. предложените цени за изпълнение не надвишават съответните цени за
същите дейности, предложени в ценовото им предложение в процедурата за сключване
на рамково споразумение. Спазено е и изискването на раздел IV Цени и начин на
плащане, т. 4.2 от Рамково споразумение № РД04-87/17.05.2016 г. и са приложени анализ
цени на неописаните видове работи в Ценовото предложение, част от рамковото
споразумение, съгласно ценообразуващите показатели, приложени в ценовото
предложение в процедурата за определяне на изпълнител по конкретен договор.
Второ по ред бе разгледано ценовото предложение на „Сънником“ ЕООД. Ценовото
предложение е изготвено по приложената в документацията количествено-стойностна
сметка.
След обстойно разглеждане на отделните позиции комисията установи, че участникът
надвишава съответните единични цени, предложени в Рамково споразумение
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№ РД04-84/12.05.2016 г. в частта I.12, II.1, II.4, II.8, II.13, VI.1, VI.12, VII.4 и VII.5 от
количествено-стойностната сметка, част от документацията за определяне на изпълнител
по конкретен договор.
Въз основа на направените констатации, комисията реши:
Отстранява от по-нататъшно участие участникът „Сънником“ ЕООД на основание
чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, поради факта, че е подал оферта, която не отговаря
на предварително обявените условия от възложителя.
Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на „Хидро Билд
сгради“ ДЗЗД при критерий „икономически най-изгодна оферта“, като оценяването се
осъществи по следната формула:
К1 =

предложена най-ниска цена (лв.)
Предложена цена в офертата на участника (лв.)

х 60

По показател К1 въз основа на предложената цена участника получава следните точки:
К1 = (148 570,35 : 148 570,35) x 60 = 60 точки;
Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка (К) на участника по
формулата:
К (компл.) = К1 + К2
Съобразно използваната формула комплексната оценка на „Хидро Билд сгради“ ДЗЗД е
както следва:
К = 40 + 60 = 100 точки;
Въз основа на извършената оценка:
КОМИСИЯТА РЕШИ:
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и съобразно посочения в документацията
критерий „икономически най-изгодна оферта“, комисията класира допуснатия
участник, както следва:
1 място - „Хидро Билд сгради“ ДЗЗД – 100 точки;
Решението на комисията беше взето единодушно.
Дата на съставяне на настоящия протокол 06.02.2017 г.
Членове:
1. Ваня Пенева– чл. 2, ал. 1 от ЗЗДЛ
2. Иван Пацев – чл. 2, ал. 1 от ЗЗДЛ
3. Румен Касабов – чл. 2, ал. 1 от ЗЗДЛ
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