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ДОКЛАД
ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 106, АЛ.1 ОТ ЗОП
Настоящият доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП се изготви
по повод приключване на работата на комисията по извършване на подбор на кандидатите
и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание с
“Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Център за обществена
подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства –
гр. Белоградчик“ и на обект „Център за настаняване от семеен тип – гр.
Белоградчик“, открита с Решение № 269 от 26.04.2018 г. и обявена в регистъра на
обществени поръчки на АОП под № 00287-2018-0009, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист
И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Иван Еремиев Каменов – гл. инженер и началник отдел „ТСУ и УОС”;
2. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени
поръчки“ в Община Белоградчик;
3. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция” в
община Белоградчик;
4. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и
икономическо развитие” в община Белоградчик;
Резервни членове:
1. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител в
община Белоградчик;
2. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и
устойчиво развитие”.
На 28.05.2018 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик се проведе
първото публично заседание на комисията за отваряне на получените оферти в
процедурата. На публичното заседание не присъстваха представители на участниците,
съгласно списъка на присъствалите участници при отварянето на офертите, който е
неразделна част от настоящият протокол.

Председателят на комисията обяви участниците от които са получени оферти за участие в
процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.
До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 25.05.2018 г. в деловодството на
община Белоградчик e постъпила 1 (една) оферта от следният участник:
„Инфра Билд Проект” ЕООД, гр. София с вх. № 2663 от 25.05.2018 г. в 12:04 часа.
Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и
председателят подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание.
Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща
документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи,
както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Председателят запозна членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и
ползване на документацията по процедурата. Комисията реши плика с надпис
„Предлагани ценови параметри” да се съхранява в каса в сградата на общинска
администрация Белоградчик.
Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира
следното:
Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е
декларирал обстоятелствата, съгласно изискванията на Възложителя към личното
състояние на участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за
обществената поръчка и изискванията към участниците, посочени в документацията за
участие. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП всички
обстоятелства и е представил всички изискани образци на документи от документацията
за настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.
Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на Техническото
предложение.
На 04.06.2018 г. Комисията проведе закрито заседание за разглеждане на Техническото
предложение на „Инфра Билд Проект” ЕООД, гр. София.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия - „оптимално
съотношение качество/цена”.
Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите показателите за
оценяване са следните:
Показатели за оценка
К1 – Предложена цена – максимална оценка – 40 точки.
К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална оценка - 60
точки.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника
„Инфра Билд Проект” ЕООД, гр. София.
Комисията установи, че Техническото предложение на участника е изготвено в
съответствие с образеца, утвърден от възложителя (Образец № 3) и съдържа всички

посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за
изпълнение на поръчката.
В Техническото си предложение участника е представил организация за изпълнението на
поръчката, съгласно изискванията на възложителя, посочени в Техническата
спецификация като е посочил основните етапи на изпълнение на поръчката подготвителни дейности, изпълнение на СМР и предаване на обекта, като
последователността на изпълнение е подробно и ясно описана. Участника е направил
подробно описание на организацията за изпълнение на строителството за всеки етап на
изпълнение на поръчката - от стартирането на строителството до въвеждане на обекта в
експлоатация с детайлно описание на предвидените дейностите и поддейности,
Представена е организацията на работата на ключовия екип, с разпределение на
отговорностите и дейностите между тях. Участникът е представил организационна схема
за взаимодействие на членовете на екипа, като за всеки член на екипа са посочени
задълженията и отговорностите при изпълнение на строителството.
Посочени са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите с всички участници в строителния процес, както и други
организационни аспекти, гарантиращи
качественото и срочно изпълнение на
предвидените дейности.
Представен е Линеен календарен график с диаграма на работната ръка и механизацията, в
който подробно е описана последователността и сроковете за изпълнение на всички
видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. В
предложения график детайлно са представени всички необходими ресурси (техника,
работници и материали), необходими за изпълнение на всяка от предвидените дейности.
За всяка от дейностите са посочени отговорните експерти, с описание на основните им
отговорности и задължения, посочено е разпределението на отговорните лица на ниво
отделна задача.
Участникът е показал разпределението на човешките ресурси, строителната техника и
механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените от участника
необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите,
съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения
календарен график.
Предложени са мерки за вътрешен контрол в организацията и организация на работата на
екипа от експерти при изпълнение на всеки етап от изпълнение на строителството, с което
да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
Участникът е предложил следните 5 (пет) потенциални риска по време на изпълнение на
строителството:
1. Времеви рискове, свързани със забавяне началото и започване на работите, както и
лоши метеорологични условия, изоставане в графика при текущо изпълнение на
дейностите, забава в срока и неспазване графика на доставка на материали поради лоши
атмосферни условия и др.;
2. Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя на екипа на Изпълнителя и
недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа на Възложителя, създаден в
рамките на общината към изпълнението на поръчката;
3. Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а
именно: Община Белоградчик, Изпълнител, строителен надзор, авторски надзор и др.;
4. Липса на координация между екипите на изпълнителя и строителните бригади;
5. Неясноти и промени в условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

За всеки от идентифицираните рискове участникът е обосновал връзката му с предмета на
поръчката и е предложил мерки за преодоляване им.
Участникът е предложил мерки за опазване на околната среда, както и мероприятия за
смекчаване на отрицателните въздействия в околната среда и намаляване на
затрудненията за хората живеещи в района на обекта.
Комисията счита, че предложената Организация за качествено изпълнение на поръчката
на участника осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя,
посочени в Техническата спецификация като налице са и четири обстоятелства,
надграждащи минималните изисквания, посочени в Техническата спецификация и
оценява Техническото предложение на участника по показател К2 – Организация за
качествено изпълнение на поръчката с 60 точки.
На 13.06.2018 г. в 11:30 часа комисията проведе второ публично заседание за отваряне на
ценовото предложение на участника в обществената поръчка.
Поради отсъствие на редовният член на комисията – инж. Иван Еремиев Каменов, участие
в заседанието взе резервния член Марияна Маринова Маринова. На заседанието не
присъства участника или негов упълномощен представител, видно от списък на
присъстващите участници при отваряне на ценови предложения, неразделна част от
настоящият протокол.
Комисията обяви резултата от оценяването на офертата по техническия показател и
пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертата на
участника и обяви неговото ценово предложение.
Предложената от участника „Инфра Билд Проект” ЕООД, гр. София обща цена е в
размер на 795 895,81 (седемстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и пет
лева и осемдесет и една ст.) лева без ДДС и/или 955 074,97 (деветстотин петдесет и пет
хиляди и седемдесет и четири лева и деветдесет и седем ст.) лева с ДДС , както следва:
1.За обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик”, находящ се в
УПИ Х-947, кв. 82 по плана на гр. Белоградчик с административен адрес: ул. „Дедо
Божин” № 10 – в размер на 279 961,58 (двеста седемдесет и девет хиляди деветстотин
шестдесет и един лева и петдесет и осем ст.) лева без ДДС и/или 335 953,90 (триста
тридесет и пет хиляди деветстотин петдесет и три лева и деветдесет ст.) лева с ДДС;
2.За обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с
увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик”, находящ се в УПИ ХI-30, кв. 32
по плана на гр. Белоградчик, с административен адрес: ул. „Княз Александър Батенберг №
6, гр. Белоградчик в размер на 515 934,23 (петстотин и петнадесет хиляди деветстотин
тридесет и четири лева и двадесет и три ст.) лева без ДДС и/или 619 121,08 (шестстотин и
деветнадесет хиляди сто двадесет и един лева и осем ст.) лв с ДДС.
Показателят К1 – Предложена цена се изчислява по следната формула:
К1 = (Цена мин. / Цена участ.) x 40
Където
Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.
Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.
Комисията извърши оценка на ценовото предложение на участника, съгласно методиката,
както следва:

К1 = (795 895,81/ 795 895,81) х 40 = 1 х 40 = 40 точки
Комисията извърши комплексна оценка на допуснатия участник:
Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:
КО = К1 + К2
КО = 60 + 40 = 100 точки
Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен участника
„Инфра Билд Проект” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 100 точки.
Приложения:
1.Протокол № 1/08.06.2018 г.;
2. Протокол № 2/15.10.2018 г.
Комисия:
Председател: .....(П).......................
(Рени Длъгнекова)

Членове:
1. ..........(П)........................
(инж. Иван Каменов)

2...........(П).......................
(Анелия Кирилова)

3............(П).......................
(Ангелина Георгиева)

4.........(П)......................
(Милена Иванова)
5………(П)…………….
(Марияна Маринова)
(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита
на личните данни (ЗЗЛД)

