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ПРОТОКОЛ
От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Реконструкция на част от вътрешната
водопроводна мрежа по централен градски площад „Възраждане”, гр.Белоградчик”.
Днес 09.04.2020 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия,
назначена със Заповед № 370 от 09.04.2020 година на кмета на община Белоградчик за
разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет:
„Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по централен градски площад
„Възраждане”, гр.Белоградчик” се събра в състав:
Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант
Членове:
1. Анелия Eмилова Кирилова – началник отдел „Програми, проекти и обществени
поръчки”;
2. Ангелина Иванова Георгиева – гл. експерт „Обществени поръчки и икономическо
развитие”.
На публичното заседание не присъстваха участниците или техни упълномощени
представители.
Крайния срок за получаване на оферти е до 17:00 часа на 08.04.2020 г. В обявеният срок e
постъпила една оферта от „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин, ул.”Широка” № 99 с вх. №
2002 от 08.04.2020 г. в 16:47 ч.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации
за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата и обяви ценовото предложение на
участника:
«Перфетострой» ЕООД, гр. Видин предлага обща цена за изпълнение на поръчката в
размер на 242 329,56 (двеста четиридесет и две хиляди триста двадесет и девет лева и
петдесет и шест ст.) лева без ДДС.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в
офертата за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя и констатира следното:

Участника „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка. Комисията пристъпи към разглеждането на документите в офертата
и установи, че участника е представил следните документи:
1. Опис на представените документи – по Образец № 1;
2. Представяне на участника – по Образец № 2;
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 – по Образец № 3;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП - по Образец № 4;
5. Предложение за изпълнение на поръчката - по Образец № 5;
6. Линеен календарен график;
7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията
на труд, когато е приложимо – по Образец 8;
8. Заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за
изпълнение на строежи Четвърта група, от Втора до Пета категория;
9. Заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност” на
участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, със застрахователна сума в размер
на 400 000,00 лева в съотвествие с НАРЕДБА за условията и реда за задължително
застраховане в проектирането и строителството за строеж втора категория;
10. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената
поръчка изпълнени през последните 5 (пет) години от датата на подаване на
офертата, придружен с Удостоверение за добро изпълнение от община Белоградчик,
което съдържа стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото,
вида и обема, както и че е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания –
по Образец № 9;
11. Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще
бъдат използвани при изпълнение на поръчката – по Образец № 10;
12. Заверено копие на сертификат EN ISO 9001:2015 Система за управление на
качеството;
13. Ценово предложение - по Образец № 11;
14. Количествено – стойностна сметка;
15. Анализ на единични цени.
След разглеждането на офертата комисията установи, че са представени всички
необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и
съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на
документи от документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират
липси и несъответствия и допуска участника към разглеждане на неговото техническо
предложение.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника и
констатира следното:
Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца, утвърден
от възложителя (Образец № 5) и техническата спецификация. Като приложение към него
участника е представил Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка.
В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е предложил следните
срокове:

1. Срок за изпълнение на поръчката – 40 (четиридесет) календарни дни;
2. Гаранционен срок на обекта – 10 (десет) години както следва:
 За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и
съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 (десет) години;
 За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения,
претърпели аварии – 8 (осем) години;
 За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на
техническата инфраструктура – 8 (осем) години;
 За хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжеия и
системи – 8 (осем) години.
Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на
изискванията на възложителя и не се констатират липси и несъответствия. С оглед на
изложеното комисията допуска участника до разглеждане на неговото ценово
предложение.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника и
констатира, че е изготвено в съотвествие с образец № 11 от документацията за участие.
Към него е представена количествено-стойностна сметка и анализ на единични цени.
Комисията констатира, че не се констатират липси и несъответствия в ценовото
предложение на участника.
Комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с
обява с предмет „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по
централен градски площад „Възраждане”, гр.Белоградчик” да бъде определен
участника „Перфетострой” ЕООД, гр. Видин след утвърждаване на протокола от
възложителя.
Настоящият протокол е съставен на 09.04.2020 г. и заедно с цялата документация, събрана
по обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97,
ал. 4 от ППЗОП.
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