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ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Д-Р ПЕПА РАЛЧЕВА
ДИРЕКТОР НА ДМСГД ГР.БУРГ АС

информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД

дата на утвърждаване: 16.06.2020 г.

ПРОТОКОЛ
на основание чл.192, ал.4 от Закона за обществените поръчки

На 19.05.2020 г., в 11.00 часа, в сградата на ДМСГД гр.Бургас на адрес: гр.Бургас,
ж.к."Зорница", ул."Урал" NQ1, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед
NQ 146/19.05.2020 г. на Директора на ДМСГД гр.Бургас, за разглеждане и оценка на
офертите и класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: "Ремонт на
помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр. Бургас" ,
възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП,
публикувана в профила на купувача на ДМСГД гр.Бургас /СОО NQ001/18.03.2020 г.l и на
Портала за обществени поръчки на АОП /NQ9097329 от 18.03.2020 r.l.
Комисията се събра в пълен състав, както следва:
Председател: Георги Русенов - организатор ремонт и поддръжка в ДМСГД
гр.Бургас
Членове: Женя Гочева - главен счетоводител в ДМСГД гр.Бургас
Соня Стефанова - адвокат при Адвокатска колегия гр.Бургас
1. Обща информация
Съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП комисията започна работа след като
председателят прие получените оферти за участие в горепосочената обществена поръчка,
за което беше подписан нарочен протокол. След получаване на извлечение от регистъра
на получените оферти, председателят и членовете на комисията подписаха декларации за
обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8 - 10 и 13 от ППЗОП.
Комисията установи следното:
На 18.03.2020 г., в профила на купувача на ДМСГД гр.Бургас е публикувана обява
СОО NQ001/18.03.2020 г.l за горепосочената обществена поръчка, като съгласно чл.96,
ал.1 от ППЗОП в същия ден е публикувана кратка информация за поръчката на Портала
за обществени поръчки на АОП с NQ9097329 от 18.03.2020 г. В обявата е определен срок
за получаване на оферти до 14.00 часа на 06.04.2020 г. и дата и час на отваряне на
офертите 07.04.2020 г. от 11.00 часа.
В първоначално определения срок за получаване на оферти е получена 1 /една/
оферта от "ТОРКРЕТ" ЕООД която е заведена в деловодството на ДМСГД гр.Бургас с
вх. NQ 1 от 06.04.2020 г. и час на получаване 12.00 ч. Офертата е подадена в срок, в
запечатана непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни /наименование и адрес на
участника, предмет на поръчката и получател!, съгласно указанията за подготовка на
офертите на възложителя.

Поради това, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три
оферти и на основание чл.l88, ал.2 от ЗОП, възложителят е удължил срока до 14.00 часа
на 14.04.2020 г. със Заповед N!!118 от 07.04.2020 г., публикувана в профила на купувача
на 07.04.2020 Г., заедно с информация за удължаване на първоначалния срок за
получаване на оферти, публикувана на портала на АОП с N!!9097985 от 07.04.2020 г. В
удължения срок са получени две оферти, а именно от "КЕСАР ГРУП 2" ЕООД, която е
заведена в деловодството на ДМСГД гр.Бургас с ВХ. NQ2 от 14.04.2020 г. и час на
получаване 09.15 Ч., подадена в срок, в запечатана непрозрачна опаковка, с посочени
върху нея данни /наименование и адрес на участника, предмет на поръчката и
получател/, съгласно указанията за подготовка на офертите на възложителя и от "МИКБИЛД-РУСЕ" ЕООд, която е получена при възложителя на 15.04.2020 г. в 11.10 ч., т.е.
след определения срок в горепосочената заповед, поради което е върната на подателя.
Списък на представените на комисията оферти, получени при възложителя в срок,
по реда на тяхното постъпване:
1.0ферта от "ТОРКРЕТ" ЕООД с вх. N!!1/06.04.2020 г.ll2.00 ч.
2.0ферта от "КЕСАР ГРУП 2" ЕООД с вх. N!!2/14.04.2020 r./09.l5 ч.
11. Резултати от работата ва комисията по реда ва чл.97, ал.3 от ППЗОП

Съгласно Заповед N!!118 от 07.04.2020 Г., публикувана в профила на купувача на
07.04.2020 г. и съобщение по чл.53 от ППЗОП, публикувано в профила на купувача на
14.05.2020 Г., отварянето на офертите се извърши на 19.05.2020 г. в 11.00 ч. при
условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. в определения час за отваряне на офертите не
присъстваха представители на участниците подали оферти.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите, като съгласно чл.97, ал.3 от
ППЗОП извърши отварянето по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите
предложения, а именно общата цена /без 5 % непредвидени разходи/ в лева без ДДС от
всяка оферта, както следва:
1."ТОРКРЕТ" ЕООД -115024,67 лв.
2."КЕСАР ГРУП 2" ЕООД - 105 039,06 лв.
111.Резултати от работата ва комисията по реда ва чл.97, ал.5 от ППЗОП

Комисията продължи своята работа в пълен състав като извърши справка в
Търговския регистър по ЕИК на участниците, след което пристъпи към разглеждане на
документите в офертите, извършвайки преглед на същите относно установяване липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор.
В резултат на разглеждането комисията установи следното:
За участник" ТОР:КРЕТ" ЕООД

Офертата съдържа всички документи съгласно указанията на възложителя.
Комисията прегледа документите представени от участника и не установи липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до следващо разглеждане офертата ва участник "ТОР:КРЕТ" ЕООД.

За участник "КЕСАР ГРУП 2" ЕООД
Офертата съдържа всички документи съгласно указанията на възложителя.
Комисията прегледа документите представени от участника и не установи липса,
непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска до следващо разглеждане офертата на участник "КЕСАР ГРУП 2"
ЕООД.
IV. Резултати от работата на комисията по реда на чл.56 от ППЗОП
След като установи, че всеки от участниците отговаря на изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, комисията пристъпи към разглеждане на
допуснатите оферти и извърши проверка за съответствието на предложенията с
предварително обявените условия.
От извършената проверка комисията констатира следното:
За участник" ТОРКРЕТ" ЕООД
Участникът е представил изискуемото от възложителя Техническо предложение
по Образец NQ4, което съответства с предварително обявените условия по съдържание и
по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска офертата на участник
"ТОРКРЕТ"
ЕООД цо разглеждане
на
ценовото
предложение,
тъй като офертата
отговаря
на изискванията
на
възложителя.
За участник "КЕСАР ГРУП 2" ЕООД
Участникът е представил изискуемото от възложителя Техническо предложение
по Образец NQ4, което съответства с предварително обявените условия по съдържание и
по форма.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното
РЕШЕНИЕ:
Допуска офертата на участник "КЕСАР груп 2" ЕООД до разглеждане на
ценовото
предложение,
тъй като офертата
отговаря
на изискванията
на
възложителя.
У. Резултати
от работата на комисията
по разглеждане
на ценовите
предложения
Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на ценовото
предложение на всеки участник относно съответствието му с изискванията на
възложителя.
От извършената проверка комисията констатира следното:
За участник "ТОРКРЕТ" ЕООД
Участникът е представил изискуемото от възложителя Ценово предложение по
Образец NQ5, което съответства с предварително обявените условия по съдържание и по
форма. При извършената проверка не се установиха числови и аритметични грешки.

С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "ТОРКРЕТ" ЕООД, тъй като
офертата отговаря на изискванията на възложителя.
За участник "КЕСАР ГРуп 2" ЕООД
Участникът е представил изискуемото от възложителя Ценово предложение по
Образец N~ 5, което съответства с предварително обявените условия по съдържание и по
форма. При извършената проверка не се установиха числови и аритметични грешки.
С оглед на гореизложените констатации комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Допуска до класиране офертата на участник "КЕСАР ГРуп 2" ЕООД, тъй
като офертата отговаря на изискванията на възложителя.
VI. Резултати от работата на комисията по реда на чл.72 от ЗОП
Имайки предвид, че за прилагането на чл.72 от ЗОП е необходимо да има наймалко три допуснати до този етап оферти, съответно три ценови предложения, тъй като
само при такъв минимален брой оферти е възможно формиране на средна стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, с която да се
съпоставя конкретно предложение, респективно да се търси разлика с повече от 20 на сто
по смисъла на тази разпоредба, комисията счита, че в конкретния случай няма основание
за прилагане на чл.72 от ЗОП по отношение на ценовото предложение на участниците,
поради това, че допуснатите до този етап оферти са само две.

VП. Резултати от работата на комисията по оценяване на офертите
Имайки предвид резултатите от работата си до тук, комисията пристъпи към
оценяване на допуснатите до този етап оферти на горепосочените участници.
Оценяването на офертите и класирането на участниците се извърши въз основа на
икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане "оптимално
съотношение качество/цена" по следните показатели и тежест:
1. Предложена цена за изпълнение на обществената поръчка, с максимална тежест
40%.
2. Предложение за изпълнение на поръчката - начин на изпълнение на
строително-ремонтните работи, с максимална тежест 40 %.
3. Срок за изпълнение на обществената поръчка в календарни дни, с максимална
тежест 10 %.
4. Предложен общ гаранционен срок в години, с максимална тежест 1О %.
Методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки
показател са както следва:
Оп 1 - оценка по показателя "Предложена цена за изпълнение на обществената
поръчка"
Оценката по този показател се изчислява по следната формула:
Максимален брой точки 40 получава офертата с предложена най-ниска обща цена.
Оценката (броя точки) на останалите оферти се определя, като отношение спрямо найниската предложена цена по посочената по-долу формула:
Оп 1 = ( Pminl / Pnl ) х 40
където:
Оп 1 е оценка по показателя "Предложена цена за изпълнение на обществената
поръчка"

Pmin1 е предложена най-ниска цена от участник в обществената поръчка
Рп1 е предложена цена за изпълнение на обществената поръчка от оценявания
участник
40 е тегловен коефициент на показателя в комплексната оценка
Оп 2 - оценка по показателя "Начин на изпълнение на строително-ремонтните
работи"
Оценката по този показател се извършва, като се преценява съответствието на
предложението на участника с поставените изисквания от възложителя. Точките се
присъждат по следните показатели:
Максимален брой 40 точки получава офертата, в която описанието на начина на
изпълнение напълно съответства на техническата спецификация на възложителя.
Предложените технология и последователност на изпълнение на строително-ремонтните
работи са изцяло съобразени с посоченото в техническата спецификация, изискванията и
указанията на възложителя. Участникът е представил подробно описание по какъв начин
ще бъдат изпълнени изискванията на възложителя по отношение извършването на
строително-ремонтните работи. Предложения примерен график напълно съответства на
представените технология и начин на изпълнение. Посочени са отговорностите на
персонала за изпълнение на поръчката с точно описание на техните задължения.
Представени са мерки, които участника ще предприеме по отношение изпълнението на
строително-ремонтните работи, напълно съответстващи на изискванията на възложителя
и нормативните изисквания. Предложените материали за изпълнение на строителноремонтните работи са висококачествени и отговарят на приложимите стандарти.
20 точки получава оферта, в която описанието на начина на изпълнение
съответства на техническата спецификация на възложителя, но са налице единични
пропуски. Предложените технология и последователност на изпълнение на строителноремонтните работи са съобразени с техническата спецификация, изискванията и
указанията на възложителя, но в тях има определени неточности и несъответствия.
Предложения примерен график принципно съответства на представените технология и
начин на изпълнение, но е с несъществени недостатъци. Посочени са отговорностите на
персонала по изпълнение на поръчката, с описание на техните задължения, в което са
налице определени пропуски. Представени са мерки, които участника ще предприеме по
отношение изпълнението на строително-ремонтните работи, които съответстват на
нормативните изисквания, но не съответстват изцяло на изискванията на възложителя.
Предложените материали за изпълнение на строително-ремонтните работи отговарят на
приложимите стандарти, но не са от най-високо качество.
1О точки получава оферта, в която описанието на начина на изпълнение
съответства на техническата спецификация на възложителя, но са налице множество
пропуски. Предложените технология и последователност на изпълнение на строителноремонтните работи са съобразени с техническата спецификация, изискванията и
указанията на възложителя, но в тях има редица неточности и несъответствия.
Предложения примерен график принципно съответства на представените технология и
начин на изпълнение, но е със съществени недостатъци. Посочени са отговорностите на
персонала по изпълнение на поръчката, с описание на техните задължения, но са налице
множество пропуски. Представени са мерки, които участника ще предприеме по
отношение изпълнението на строително-ремонтните работи, които съответстват на
нормативните изисквания, но не съответстват изцяло на изискванията на възложителя и
са неясни. Предложените материали за изпълнение на строително-ремонтните работи
отговарят на приложимите стандарти, но са с ниско качество.

Оп 3 - оценка по показателя "Срок за изпълнение на обществената поръчка"
Оценката по този показател се изчислява по следната формула:
Максимален брой точки 10 получава офертата с предложен най-кратък срок за
изпълнение на обществената поръчка. Оценката (броя точки) на останалите оферти се
определя като отношение спрямо най-краткия предложен срок за изпълнение по
посочената по-долу формула:
Оп 3 = ( Pmin3 ! Pn3 ) х 1О
където:
Оп 3 е оценка по показателя "Срок за изпълнение на обществената поръчка"
Pmin3 е най-малък предложен срок за изпълнение на обществената поръчка в
календарни дни
Pn3 е предложен срок за изпълнение на обществената поръчка в календарни дни
от оценявания участник
1О е тегловен коефициент на показателя в комплексната оценка.
Оп 4 - оценка по показателя "Предложен общ гаранционен срок в години"
Участниците предлагат общ гаранционен срок за извършения ремонт, като
гаранционните срокове за отделните видове работи не могат да бъдат по-малки от
минималните по ЗУТ и Наредба 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Оценката по този показател се изчислява по следната формула:
Максимален брой точки 1О получава офертата с предложен най-дълъг
гаранционен срок в години. Оценката (броят точки) на останалите оферти се определя,
като отношение спрямо най-дългия гаранционен срок в години, по посочената по-долу
формула:
Оп 4 = (Pn4! Рmах4) Х 10
където:
Оп 4 е оценка по показателя "Предложен общ гаранционен срок в години
Pn4 е предложен гаранционен срок в оценяваната оферта
Рmах4 е най-дълъг предложен гаранционен срок
10 е тегловен коефициент.
Комплексната оценка - Ок се получава като сума от получените
показатели Onl, On2, ОNЗ и On4 по посочената по-долу формула:
Ок = Оп! + On2 + On3 + On4

оценки по

Максималният брой точки за комплексната оценка !Oкl е 100 !сто!.
Забележка: Всички изчисления на комисията се извършват с точност до втория
знак след десетичната запетая.

в офертите си участниците са направили следните предложения по
показатели:
"Предложена цена за изпълнение на обществената поръчка" - Оп 1
"Начин на изпълнение на строително-ремонтните работи" - Оп 2 !поради големия
обем на техническите предложения в настоящия протокол са посочени само
наличието или липсата на основните елементи по заложените от възложителя
критерии за оценяване!

"Срок за изпълнение на обществената поръчка" - Оп 3
"Предложен общ гаранционен срок в години" - Оп 4
Участник "ТОРКРЕТ" ЕООД
ОП1: 115024,67 лв.
ОП 2: Към представеното техническо предложение е приложена обяснителна
записка /Приложение NQ 1/, с цел да се създаде логическа последователност и
съгласувано планиране на работата и нейните конструктивни методи, в която е описан
начин на изпълнение на строително-ремонтните работи, включващ следните основни
моменти: въведение, описание на поръчката по етапи, описание на ръководния персонал
като състав и видовете екипи като състав, които ще изпълняват отделните видове
строително-ремонтни дейности, описание на механизацията, която ще се използва,
стратегия за изпълнение на дейностите, описание на технологията за изпълнение на
отделните видове строително-ремонтни дейности с посочване на материалите за всеки
вид СМР, последователност на изпълнение на дейностите по етапи, отговорности на
персонала ангажиран с изпълнение на дейностите, мерки за осигуряване качеството на
изпълнението по всеки от организационните етапи, организация на изпълнението на
СМР, изисквания към материалите, мерки и начини за осигуряване на качество,
описание на контрола за качество и методи за контрол, вътрешно фирмен контрол,
изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд, управление на риска и оценка
на риска, мерки за ограничаване замърсяването от генерирани отпадъци при изпълнение
на СМР, отчитане на извършените дейности, организация на гаранционното поддържане
и други. Приложен е линеен календарен график с диаграма на работната ръка.
Оп 3: 75 дни
Оп 4: 1О години
Участник "КЕСАР груп 2" ЕООД
ОП1: 105039,06 лв.
ОП 2: Към представеното техническо предложение е приложено предложение за
изпълнение на обществената поръчка, представляващо технологична програма и
обяснителна записка, включващо следните основни моменти: организация и технология
за изпълнение на СМР по етапи, описание на отделните етапи, включително като
продължителност в дни, външни и вътрешни строително-ремонтни дейности, СМР по
част ЕЛ, част ОВК, описание на различни видове дейности /шпакловъчни, облицовка с
фаянсови плочи по стени, ПОДОВИ замазки, настилки от плочи, боядисване стени и
тавани/, гаранционна поддръжка, организация на персонала с приложена таблица,
организация на експертите, мерки за вътрешен контрол, методи и организация на
текущия контрол, посочване на технически характеристики и стандарти на основните
материали и други. Приложен е график за изпълнение на СМР с диаграма на работната
ръка.
Оп 3: 45 дни
Оп 4: 1О години
Оценяване по показателя "Предложена цена за изпълнение на обществената
поръчка"
Участник "ТОРКРЕТ" ЕООД
ОП1 = (105039,061115024,67) х 40 = 36,53 точки
Участник "КЕСАР груп 2" ЕООД
ОП1 = (105039,061105039,06) х 40 = 40,00 точки

Оценяване по показателя "Начин на изпълнение на строително-ремонтните
работи"

Комисията извърши оценяването по този показател като прецени съответствието
на предложението на всеки участник с поставените изисквания от възложителя и
присъди точките по заложените критерии, а именно:
Участник "ТОРКРЕТ" ЕООД

ОП2 = 40.00 точки
Участникът подробно, точно и ясно е описал начин на изпълнение, който напълно
съответства на техническата спецификация на възложителя. Предложените технология и
последователност на изпълнение на C~ са съобразени с посоченото в техническата
спецификация, изискванията и указанията на възложителя. Описаните етапи на
строителния процес са с хронологична последователност на дейностите по изпълнение
на смр за всяко едно помещение и дейност. Участникът е представил подробно
описание по какъв начин ще бъдат изпълнени изискванията на възложителя по
отношение извършването на C~. Предложеният линеен календарен график напълно
съответства на представените технология и начин на изпълнение, като ясно и точно са
обозначени всички етапи, всички видове строително-ремонтни дейности, видовете екипи
и броя на работниците в тях, продължителността на работа в дни с начало и край. По
отношение отговорностите на персонала по изпълнение на поръчката, участникът
подробно е посочил какъв е състава на ръководния персонал и отговорностите за всеки
един от тях с точно описание на задълженията му, както и предвидените екипи за
изпълнение на C~, техния състав и видове дейности за извършване на всеки екип.
Представени са мерки, които участника ще предприеме по отношение изпълнението на
смр, напълно съответстващи на изискванията на възложителя и нормативните
изисквания. Предложените материали за изпълнение на смр отговарят на приложимите
стандарти и са подробно описани, с посочване на технически данни, марка, модел,
производител и редица други технически характеристики, от които комисията прави
извод за тяхното високо качество.
Комисията отчита и обстоятелството, че участникът е описал и механизацията,
която ще използва, както и предложената стратегия за изпълнение на дейностите,
подробните мерки за осигуряване качеството на изпълнението по всеки от
организационните етапи и организацията на изпълнението на СМР, мерките и начини за
осигуряване на качеството, които предвижда, контрола за качество и методите за
контрол, включително вътрешно фирмения контрол, посочени са изисквания за
осигуряване на безопасни условия на труд, ИЗКЛlOчителноподробното описание на
управлението на риска с оценка на риска, мерките за ограничаване замърсяването от
генерирани отпадъци при изпълнение на C~, отчитането на извършените дейности,
организацията на гаранционното поддържане и приложената диаграма на работната
ръка.
В заключение комисията прецени, че предложението на участника по всеки един
от утвърдените показатели за оценка, напълно съответства с поставените изисквания от
възложителя.
С оглед на гореизложеното комисията оцени предложението на участника по
показател Оп 2 с 40.00 точки.
Участник "КЕСАР ГРУП 2" ЕООД

ОП2 = 20.00 точки

Участникът е описал начин на изпълнение, който отчасти съответства на
техническата спецификация на възложителя. Налице е пропуск по отношение на
изричното указание в точка 4 от техническата спецификация "Специфични изисквания
към изпълнението на строително-ремонтните работи", а именно "Строителноремонтните работи да се извършват в технологическа последователност и съгласно
приложената количествена сметка.". Поради този пропуск, предложените технология и
последователност на изпълнение на строително-ремонтните работи не са съобразени с
изискванията и указанията на възложителя и в тях има определени неточности и
несъответствия, преди всичко поради обстоятелството, че учаетникът е предвидил да се
изпълняват успоредно дейностите по външните и вътрешни строително-монтажни
дейности, като е избрал смесения метод за изпълнение - съчетание от последователния и
паралелния. Както самия участник посочва "Видно от графика и предвид спецификата на
предвидените СМР, ние ще изпълняваме дейностите по външно смр и вътрешни
ремонтни дейности едновременно ... ". Този начин на едновременно изпълнение не
съответства на предвидената от възложителя последователност от техническата
спецификация. Предложеният график за изпълнение на смр с диаграма на работната
ръка съответства на представените от участника технология и начин на изпълнение, но
тъй като тази технология и начин на изпълнение не са съобразени със специфичните
изисквания към изпълнението на възложителя, графика и диаграмата страдат от същия
недостатък. По отношение на посочените от участника отговорности на персонала при
изпълнение на поръчката с описание на техните задължения, са заложени принципни
положения и нормативни изисквания, без конкретика насочена към изпълнение на
настоящата поръчка. Същото се отнася и за представените мерки, които участникът ще
предприеме при изпълнението на строително-ремонтните работи. Предложените
материали за изпълнение на строително-ремонтните работи са описани като приложими
стандарти, но поради липса на достатъчно технически данни и характеристики не може
да се направи ясна преценка за тяхното качество, а тези материали са от съществено
значение за предвидените от възложителя СМР и от тяхното качество зависи в
значителна степен доброто изпълнение на поръчката. Липсва конкретика и в описаните
мерки по отношение контрола на качеството при изпълнение на смр, които са много
подробни, но така представени са общовалидните мерки за този вид дейност, а не
предложените от участника конкретни такива за този вид поръчка.
Комисията констатира, че в цялото си изложение участникът предлага
мероприятия, характерни по-скоро за извършването на строителство, отколкото за
извършване на строително-ремонтни работи на помещения в съществуваща сграда,
какъвто е основния предмет на настоящата поръчка /изкопни и други строителни
работи/. От описания начин на изпълнение комисията прави извод, че участникът не се е
запознал достатъчно добре с предмета на конкретната обществена поръчка, както и с
изискванията от техническата спецификация на възложителя.
В заключение комисията смята, че предложението на участника относно начина
на изпълнение на строително-ремонтните работи, подлежащо на оценяване по
утвърдените показатели, касае преди всичко изпълнението на подобни строителни
дейности или обекти, но в по-голям мащаб /изграждането на сгради и други подобни/,
предвид посочените параметри от участника, но не корелира изцяло с настоящата
поръчка и нейното изпълнение, а някои от предложените изпълнителни действия
/посочени по-горе/ не съответстват на изискванията на възложителя от техническата
спецификация.
С оглед на гореизложеното комисията оцени предложението на участника по
показател Оп 2 с 20.00 точки.

Оценяване по показателя "Срок за изпълнение на обществената поръчка"
Участник "ТОРКРЕТ" ЕООД
ОП 3 = (45/75) х 10 = 6,00 точки

Участник "КЕСАР ГРУП 2" ЕООД
ОП 3 = (45/45) х 1О

=

10,00 точки

Оценяване по показателя "Предложен общ гаранционен срок в години"
Участник "ТОРКРЕТ" ЕООД
ОП 4 = (10110) х 10 = 10,00 точки

Участник "КЕСАР ГРУП 2" ЕООД
ОП 4

=

(10/10) х 10 = 10,00 точки

Комплексната оценка е следната:
Участник "ТОРКРЕТ" ЕООД
ОК = 36,53 + 40,00 + 6,00 + 10,00

=

92,53 точки

Участник "КЕСАР ГРУП 2" ЕООД
ОК = 40,00 + 20,00 +10,00 +10,00

= 80,00

точки

VIп. Резултати от работата на комисията по класиране на участниците
Имайки предвид резултатите от работата си до тук, комисията пристъпи към
класиране на участниците въз основа на утвърдения критерий за възлагане, а именно:
"оптимално съотношение качество/цена", при който участниците се класират по
низходящ ред, като на първо място се класира участникът получил най-висока
комплексна оценка - Ок на офертата, а на последно - учаетникът получил най-ниска
комплексна оценка - Ок на офертата.
С оглед на гореизложеното и извършеното оценяване на офертите, комисията взе
единодушно следното

РЕШЕНИЕ:
Класира участниците както следва:
На I-BO място "ТОРКРЕТ" ЕООД с комплексна оценка 92,53 /деветдесет и
две цяло и петдесет и три/ точки
На П-ро място "КЕСАР ГРУП 2" ЕООД с комплексна оценка 80,00
/осемдесет/ точки
IX. Предложение на комисията за определяне
обществената поръчка и за сключване на договор

на

изпълнител

на

Имайки предвид резултатите от работата си по разглеждане и оценка на офертите
и класиране на участниците, комисията предлага на възложителя за изпълнител да бъде
определен участникът класиран на първо място, а именно "ТОРКРЕТ" ЕООД с който да
се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет: "Ремонт на
помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас",
възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗАП.
С описаните действия комисията приключи работния процес по горепосочената
поръчка и на основание чл. 192, алА от ЗАП състави настоящият протокол на
15.06.2020г.
Подписаният от всички членове на комисията протокол с резултатите от
разглеждането и оценката на офертата и класирането на участниците, се представя на

възложителя за утвърждаване
обществената поръчка.

на 15.06.2020

Г.,

заедно

с цялата документация

Председател:

Георги Русенов

.

.Iп/*

.

Членове:

Женя Гочева

..... .Iп/*

.

Соня Стефанова

..... .Iп/*

.

* Заличена

информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка със ЗЗЛД

за

