ПРОТОКОЛ №3
от дейността на назначената на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 34, ал.1 от Закона
за обществени поръчки, със Заповед № 21/27.01.2015 г. на кмета на община Никопол комисия,
по провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол,
по проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну
Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион,
финансиран чрез „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България
2007-2013“, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58394 от 04.08.2014 год.”,
открита с Решение № 426/15.12.2014 г., публикувано Решение за промяна № 435/22.12.2014г. и
публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки на 15.12.2014 г. с ID 638066
Състав на комисията, съгласно Заповед № 21/27.01.2015г., на кмета на община Никопол:
1. Председател: Румен Джантов, с квалификация: магистър - право;
и
членове:
2. Ахмед Мехмедов Ахмедов от гр.Никопол, на длъжност зам. кмет на Община
Никопол, с квалификация: магистър-икономист-счетоводител;
3. Мартин Радославов Димов от гр. София, външен експерт, с квалификация:
„магистър инженер Хидростроителство“, ВЕ-548;
4. Сава Богданов Тачев от гр. София, външен експерт, с квалификация, с
квалификация: „магистър инженер Хидростроителство“, ВЕ-318;
5. инж. Георги Конов – строителен контрол към дирекция „УТ” при община
Никопол”;
Резервни членове:
1. Стоян Рашев Рашев от гр. София, външен експерт, с квалификация: „магистър
инженер Хидростроителство, ВЕ - 228;
2. Валентин Илиев Трифонов от гр. Никопол, ст. специалист „ИП”, квалификация:
магистър-икономист;
3. Николай Илиев – ст.експерт „ ФСД „ при Община Никопол;
На 10.02.2015 г. в 11:00 часа, в съотвествие с обявените със съобщението по чл. 69а, ал.3
от ЗОП условия за отваряне на ценовите оферти на участниците в обществената поръчка,
комисията се събра на открито свое заседание, с оглед разглеждане и оценка на ценовите
предложения в плик № 3 на допуснатите участници в обществената поръчка.
Предвид обстоятелството, че не всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото закрито заседание, е необходимо участието на резервни членове: Валентин
Илиев Трифонов и Николай Димитров Илиев.
Председателят на Комисията откри заседанието в 11:00 часа.
Преди започване работа по същество, определените с цитираната Заповед на Възложителя
резервни членове на Комисията Валентин Илиев Трифонов и Николай Димитров Илиев
подписаха декларации за безпристрастност и липса на свързаност с участниците, както и
липса на материален, респ. частен интерес, в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 3, във
връзка с ал.1 и ал.2 от ЗОП.
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На откритото заседание на комисията присъстваха:
Валентин Андреев За Консорциум “Поис-Дунав 2015”
Благовест Михайлов За Обединение „Никопол Транс Гео 2015“
Председателят на Комисията съобщи
участниците по техническия показател – ТО.

резултатите от оценяването на офертите на

Комисията пристъпи към отваряне Плик № 3 – предлагана цена на допуснатите
участниците по реда на постъпване на офертите
Председателят на комисията оповести пред присъстващите направените ценови
предложения които са както следва:
№ по
ред

Участник

1

„ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД

Предложена цена в лева без
ДДС
6 483 743,13

2

КОНСОРЦИУМ “ПОИС-ДУНАВ 2015”

6 471 574,07

3

ОБЕДИНЕНИЕ „НИКОПОЛ ТРАНС ГЕО 2015“

6 536 171,17

4

„СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ
ХОЛДИНГ“ ЕООД

6 539 404,30

С това публичната част от заседанието на комисията приключи и след напускане на
присъстващите участници, комисията продължи работата по оценката на ценовите оферти.
На основание чл. 70, ал.
ценово предложение, което е с
предложенията на останалите
Предложена от участника цена
долу.

№

1 от ЗОП, Комисията пристъпи към проверка за наличието на
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
участници по същия показател за оценка, а именно Ci в лева, без ДДС. Резултатите бяха отразени в таблицата по –

Участник

Ценово
предложени
е
без ДДС:

1 „ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД 6 483 743,13

Отношение на
Средна стойност
предложението
на
спрямо средната предложенията
стойност на
на останалите
предложенията
участници по
на останалите
същия показател
участници в %
за оценка
-1,00
6515716,51

2

КОНСОРЦИУМ “ПОИС-ДУНАВ
2015”

6 471 574,07

-0,99

6519772,87

3

ОБЕДИНЕНИЕ „НИКОПОЛ
ТРАНС ГЕО 2015“

6 536 171,17

1,01

6498240,5

„СТРОИТЕЛНО4 ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ“ 6 539 404,30
ЕООД

1,01

6497162,79
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Комисията констатира, че няма предложение, което да е с повече от 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка.
Комисията продължи дейността си по ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ:
Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта, посредством определяне на
броя точки по показател Тц – Оценка на предлаганата цена.
При оценка на ценовото предложение, комисията приложи предварително одобрената
Методиката оценка, а именно:
ЕТАП ДВЕ - ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ФО) - предложена от участника крайна цена за
изпълнение на поръчката - оценката се формира по следния начин:
ФО = (Cmin / Ci) х 40
Където Ci е предложената крайна цена, съгласно Финансовото предложение на
съответния участник.
Където Cmin е минималната предложена крайна цена, съгласно Финансовите
предложения на участниците.
Въз основа на одобрената методика за оценка на офертите в обществената поръчка, получените
оценки (ФО) на ценовите предложения на участниците са, както следва:
Участник
„ЕНЕРГО
Методика\Уч
РЕМОНТ СТРОЙ“
астник
ЕООД

ПРЕДЛАГАН
А ЦЕНА без
ДДС
ФО = (Cmin /
Ci) х 40)

6 483 743,13

Участник
КОНСОРЦИУМ
“ПОИС-ДУНАВ
2015”

Участник
ОБЕДИНЕНИЕ
„НИКОПОЛ
ТРАНС ГЕО
2015“

Участник
„СТРОИТЕЛНОПРЕДПРИЕМАЧЕ
СКИ ХОЛДИНГ“
ЕООД

6 471 574,07

6 536 171,17

6 539 404,30

(6471574,07/648374 (6471574,07/64715 (6471574,07/65361 (6471574,07/653940
3,13)*40=
74,07)*40 =
71,17)*40 =
4,30)*40=
39.92 т.
40 т.
39.60 т.
39.59 т.

Комисията продължи работата си с определяне на комплексната оценка на офертите.

Показатели П

Участник
„ЕНЕРГО
РЕМОНТ
СТРОЙ“
ЕООД

ТО - Техническо
40
предложение
ФО - Ценово
39.92
предложение
КОМПЛЕКНА
40+39.92=
ОЦЕНКА
79.92
КО = ТО+ФО
точки

Участник
КОНСОРЦИУМ
“ПОИС-ДУНАВ
2015”

Участник
ОБЕДИНЕНИЕ
„НИКОПОЛ
ТРАНС ГЕО
2015“

Участник
„СТРОИТЕЛНОПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ
ХОЛДИНГ“ ЕООД

60

40

40

40

39.60

39.59

60+40=
100 точки

40+39.60=
79.60 точки

40+39.59=
79.59 точки
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Въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите, на основание
чл. 72, ал. 1, т. 5 от ЗОП, комисията класира участниците, както следва:
Място

Участник

1
2

Комплексна
оценка
100 т.
79.92 т.

КОНСОРЦИУМ “ПОИС-ДУНАВ 2015”
„ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ“ ЕООД
ОБЕДИНЕНИЕ „НИКОПОЛ ТРАНС ГЕО
3
79.60 т.
2015“
„СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ
4
79.59 т.
ХОЛДИНГ“ ЕООД
Настоящият протокол е съставен на 10.02.2015 г., в един екземпляр, състой се от 4
(четири) страници и е подписан от всички членове на комисията.
На 10.02.2015 г., в 14:00 часа комисията предава на възложителят настоящият протокол,
ведно с цялата документация събрана в хода на провеждане на настоящата обществена поръчка
за упражняване на произтичащите по силата на чл. 36а от ЗОП правомощия на възложителя,
съответно за вземане на решение по чл. 73 от ЗОП.

Предали, комисия в състав:
Председател: Румен Джантов (заличен подпис)
Членове:
1. Ахмед Ахмедов

(заличен подпис)

2. Валентин Трифонов

(заличен подпис)

3. инж. Георги Конов

(заличен подпис)

4. Николай Илиев

(заличен подпис)

Приел: (заличен подпис)
Дата: 10.02.2015 г.
Емил Бебенов, кмет на община Никопол
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