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УТВЪРДИЛ ЗА ВЪЗЛО )
/Кмет на Община

;`

Л
ПРОТОКО'
за разглеждането , оценяването и класирането на офертите
Днес, 28.12.2016 г., в гр . Кочериново , в 12,00 ч., на основание Заповед Ns РД-0105-615/28.12.2016 год . на Кмета на Община Кочериново, за провеждане на заседание , се събра
комисия в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
1 .Атаяаска Лазарова Богоева — юрист;

ЧЛЕНОВЕ :
2. Методи Аитlпиов Ичев — Ст. специапист «КиР »;
З .Славка Славчева Петрова - икономист;

за разглеждане и оценка на офертите и избор на изпълийтел за обществена
поръчка на стойност по чл. 20 ап. 3 от ЗОП с предмет : ,,Ремонт и on'орудване на Центъра зи

социачни услуги в Община Кочериново " на nомещение част от nърви етаж на napmepa на
административната сграда на община Кочериново, с площ 46,20 мг, намиращо се в УПИ I-

1272, кв.10 по плана на гр. Кочериново, no npoexm „ Подкрепа за достоен живот на лица в
неравностойно nоложение ", изпълняван no Договор N_о BGO5M90P001-2. 002-0297- С01 от.
28.09.2016 г. между Министерство на труда и социалната nолитика и Община Кочериново,
финансиран no Оперативна nрограма „ Развитие на човешките ресурси " 2014 — 2020 г.,
съфинансирана от Ееропейския съюз чрез Евроnейския социален фонд", публикувана с обява
засъбиране на оферти изх . Ns РД-01-23-249/ 15.12.2016 г. на Община Кочериново .
На заседанието не присъстват представители на участниците по см . на чл. 97 ал .
3 от ЗОП и/или др . лица.

Председателят на комисията представи списък на участниците и посrьпилите
оферти в запечатани непрозрачни пликове, с видимо ненарушена цялост, с отбелязани
входяцщ номера, дата и час на посrьпването им в деловодството на възложителя , а именно :
1 .MHK БИЛД РУСЕ" ЕООД — гр. Русе, ул. „Слави Шкаров" 4— оферта с вх. №
ОП-ОЗ -8/21.12.2016 г, 10,25 часа;
2."ЮНИС" ООД — гр . Перник, ул. „Найчо Цанов" 26/Б - оферта с вх. № ОП-03 10/27.12.2016 г, 15,35 часа;
3."БИГ БИЛТ" ЕООД — гр . София, ул. „691-ва", бл. 2, вх. В, ет. 3, ап . 6- оферта с
вк. Ns ОП- ОЗ -11/27.12.2016 г, 15,40 часа;

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации за липса на
обстоятелствата по чл . 103 ал . 2 от ЗОП във вр . с чл. 97 ал. 2 ППЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тиzиото
посrьпване :
I. Оферта с вх. Ns ОП-ОЗ -8/21.12.2016 г, подадена от „МИК БИЛД РУСЕ "
ЕООД. Председателят на комисията отвори плика с офертата, върху който са изписани
данните по чл. 47 ал . 2 от ЗОП, а именно : 1. наименованието на участника; 2. адрес за
кореспонденция, телефон , факс и електронен адрес ; З . наименованието на поръчката .
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След прегле -? на предirавгиата оферта комисията констатира наличнёто на
всички необкодими докvмев-га, изиск-vг~iп от Въз.тожт3те -гя .за участйе в поръчката по рёда на
Глава двадесет и шеста
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1.Приложен е ипис на представенхте документи по чл. 47 ал. 3 от ППЗОП —
образец Ns 1;
2.Единен европейски документ за оо" ществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя — образец Ns 2;
3 .Предложение за изпълиение на поръчката в съответствие с техническнте
спецификации и изискванията на Възложителя по чл. 39, , ал. 3, т. 1, буква „б" ППЗОП =
образец Ns 3; .,.
4. Списък на изпълнените договори - образец Ns За, ведно с приложени към
същия референции за изпълиението им, както и приемо-предавателни протоколи за същите;
5.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39,
an. 3, т. 1 5 буква „в " от ППЗОЦ - образец Ns 4;
6.Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ап. 3, т. 1, буква ,,г"
ППЗОП - образец Ns 5;
7.Декларация; че .при изготвяне на офертата са спазени задължёнията, свързанн с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда; закрила .на заетост-га и условията на труд, по
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д" ППЗОП - образец N9 6;
8.Декларация по ,ч:п. 101, ал. 11, във връзка с ' чл. 107; т. 4 ЗбП за липса на
свързаност с друг участник - образец N2 7;
9.Декларация за конфиденциалност по чл. 102, an. i . ЗОП - образец Ns 8;
10.Плик с предложената цена и надпис „Прёдлагани ценови параметри".
11.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2
и т.7 от ЗОП — образец Ns 11
12.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т:4
и т.5 от ЗОП — образец Ns 12
~
13.Декларация по чл.55, ал.1 от Закона за обществените поръчки— образец Ns 13
.
14.Декларация по чл. 66, ал . 1 от ЗОП - образец N2 14
финансовите
15.Декларация във връзка с чл.3 , т.8 от Закона за икономичёските и
отношения с дружёствата, регистриранй в юрисднкции с прёференциален данъчен режим ,
евързаните с тях лица и техйите действйтелии собственйцй . - образец Ns 15
16.Проекто-договор — образец Ns 10;
17.Приhоженй саи допълиителии : доказателства, свързани с техническите
възможности на участйика, във връзк
с които обаче възложителя не е поставял изисквания.
а
Представените под формата на копия документи са завёрени с гриф „Вярно с
оригинала ", подписани и подпечатани .
Членовете на комисията положиха подписи , върху документйте в тёхничёското
предложение , както и върху пликът с надпис „Преддагани цёнови параметри ". На основание
чл .97 ап. 3 от ПЗОП комисията пристьпи към отваряне на пликът, съдържащ ценовото
предложение . В него са приложени предложение с оферирана цена за изпълнвниё на
поръчката в размер на 10 658 лв без ДДС, която комисията обяви, както и количествёно стойностна сметка по утвърдения образец с посочени цени по отделните пера. Членовете на
комисйята подписаха всички документи , съдържащи се в пликът с надпис „Предлагани ценови

параметри ".

.

След извърщване на горните действия комисията присrьпи към разглеждане на
предложението за изпълненйе на поръчката. Констатира се, чё офериранитв параметри не
оттоварят на изискванията, поставёни от Възложителя за изпълнение на предмета на
обществената поръчка, rъй като в предложението за изпълнение на поръчтсата не е предложен

гаранционен срок на оборудването, което следва да сё достави. Липсва каквото и да било
описание на параметрите на оферираните СМР и на начина на изпълиението им. Не са
посочени и параметри на бюрата, столоветв, кушётки
те й дйвана, които ще се доставят, което
прави невъзможна съпоставката им с предварително обявёинте от възложителя условия и
преценката за на.пичие или липса на съответетвие .
~
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С оглед на горното офертата на ,,MHK БИЛД РУСЕ" ЕООД не огтов
на
предварително обявеиите от Възложитепя изисквания, поради което сьiдата не слвдва "да се
допусне до класираие, съобразно критерия за оцёнка на офертите , а участника следва да бъде

отстранен .
II:Оферта с вх. Ns ОП-О 3-10/27.12.2016 г, подадена от „ЮНИС" ООД.
Председателят на комисията отвори плика с офертата, върху който са изписани даннитё по чп .
47 ал . 2 от ЗОП, а именио : 1 . наяменованието на участника; 2. адрес за кореспондегтдия .
телефон , факс и електронен адрес ; 3. наименованието на поръчката.
След преглед на представената оферта, комисията констатира наличието на
всишси необкодими документи, изискуеми от Възложителя за участие в поръчката по, рёда на
Глава двадесет и шеста от ЗОП, както следва:
1.Приложен е опис на представените документи по чл. 47 ап. 3 от ППЗОП —
образец Ns 1;
-2.Единен европейски документ за обществени поръчки-(ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя — образец Ns 2;

3.Предложение sa изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на Въз.пожителя по чл: 39, ал. 3, т. 1, буква „б" ППЗОП -

образеи Ns 3;

,

4. Списък на " язпълнёните договори - образец .; Nе. За, ведно с приложени към
същия референции за изпълнението им, както и приемо-предавателни протоколи за същите;
5.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект йа договор по чл: 39,
ал. 3, т. 1, буква „в " от ППЗОП - образец N2 4;
6.Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г"
ППЗОП - образец Ns 5;
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, по
чл . 9, ал . 3, т. 1, буква „д" ППЗОП - образец Ns 6;
8.Декларация по чл. 101, ап. 11, във връзка с чл.,107, ?т. 4 ЗОП ', за липса на
свързаност с друг участник - образец Ns 7;
9.Плик с предложената цена и надпис „Предлагани ценови параметри ".
1 О .декларация по чл.97; ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал .1, т.1; т.2
и т.7 от ЗОП — образец Ns 11
11.Декларадия по чл.97, ал .5 от ПП3ОП за обстоятелствата по чл.54, ал .1, т.3, т.4
и т.5 от ЗОП — Образец Ns 12
12.Декларация по чл.55, ал.1 от Закона за обществените поръчки— образец Ns 13
13.Декларация по чл . 66, ал . 1 от ЗОП - образец Ns 14
14.Декларация във връзка с чл .3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим ,
свързаните с тя~ ,
об,~ тв,еци;ци - образец N9 15
1 5.Проекто- договор - образец Ns 10;

1 6.Приложени са и допълнителни доказателства, евързани с техническите
възможности на участника, във връзка с които обаче възложйтеля не е поставял изискванйя .
Представените под формата на копия документи са заверени с гриф ,,Вярно с
оригинала", подписани и подпечатани .
Членовете на комисията положиха подписи върху документите в техническото
предложение , както и върху пликът с надпис „Предлагани ценови параметри ". На основание
чл.97 ал. 3 от ППЗОП комисията пристьпи към отваряне на пликът, съдържащ ценовото
предложение . В него са приложени предложение с оферирана цена за изпълнение па
поръчката в размер на 10 809,11 лв без ДДС , която комисията обяви, както и количест'веностойностна сметка по утвърдения образед с посочени цени по отделните пера. Членовете на
комисията подписаха всиtпси документи , съдържащи се в плинът с надпис „Предлагани цёнови

параметри ".

След извършване _йа гориите _дейсгвия ко ~~ ис~~sпа пристьпи гrьм ~зазi ~ е ~ аие и
оценка на офертата
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от Възложителя условтн•:
предложението за • изпълнение на поръчката. Констатира се, че оферираните параметри
•

отговарят на изискванията, поставени от Възложителя за изпълнение на предмета на
обществената поръчка: В предложението за изпълнение на поръчката са предложеин
гаранционни срокове както за СМР, така и за оборудването, което следва да се достави , като
еъщите отговарят на поставените изисквания с документацията за участие . Налицё е пълно и
детайлно описание на параметрите на оферираните СМР и на начина на изпълнението йм .
Посочени са и параметри на бюрата, столовете, кушетката и дивана, които ще се доставят,
като те са съобразени с изискванията на Възложителя и напълно им съответстват .
С оглед на 'горното офертата на „ЮНИС" ООД отговаря на предваритёлно

обявените от Възложителя изисквания, поради което еъщата следва да се допусне до
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класиране, съобразно критерия за оценка на офертите.
:
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III.Oфepтa с вх. :Ns
о~ „БИГ БИЛТ" ЕООД .
.
.. ОП-ОЗ -11/27.12.2016 г, подадена
Председателят на комисията отвори плика с офертата, върху който, са изписани данните по , чл .
47 ал. 2 от ЗОП, а .имённо : 1:наимёноваиието на участнигса; 2. адрес за кореспонденция ,
телефон, факс и електронеи адрес ; 3. наимёнованието на поръчката .
След ' прёглед на прёдставената оферта, комйсията констатира наличието на
всички необходимн документи, изискуеми; от Възложителя за участие в порътпсата по реда на
Глава двадесет и шеста от ЗОП, както следва:
1 .Приложен е опис на представените документи по чл. 47 ал. 3 от ПП3ОLl;;образец Ns 1;
~~- ~•
2 Единен европейски документ за обществени поръшаг (ЕЕДОП) за участника •в
съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя — образец Ns 2;
3.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие . с, технйческите
спецификации и изискванията на Възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква ,,б" ` ППЗОП Г •

образец Ns 3;
`
4.Списък на изпълнените договори - образец Ns За, ве'дно с приложени към
същия референции за изпълнението им, както и договори за същите;
5.Декларация за сьгласне с клаузнте на прнложёння проект на договор по чл. 39,
ал. 3, т. 1, буква „в " от ППЗОП - образец N2 4;
б .Декларацйя за срока на валндност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г"
ППЗОП - образец Ns 5;
•
.
7.Декдарапйя, че riри изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване 'ыа околната среда, закрила на заетосrга и условията на труд; по
чл. 39, ал. 3, т. 1, буква ,,д" ППЗОП - образец Ns 6;
8.Декларация по чл. 101, ап. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на
свързаност с друг участник - образец Ns 7;
9.Плик с предложената цена и на,гцшс ,,Предлагани ценови параметри".
10.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2
и т.7 от ЗОП - образец Ns 11 ..
.
1 1 .Декларация по чл.97, ап.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т .3, т.4
и т.5 от ЗОП — Обраsец .12
~
.
12.Дёкларация по ,.чл.55, ал.1 от Закона за обществените поръчки— образец N2:13
13.Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - o6paзeu•Ns 14
14.Декларация във връзка с чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовгтre
ч ; :.
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен pe~Kи~vt,
свързаните с тях лица и текните действителни собственици - образец Ns 15
15 Проекто-договор - образед Ns 10;
•
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1 6 Приложени са и допълнителни доказателства, свързани с текническйте
възможности на участника, във връзка с които обаче възложителя не е поставял изисквания .
Представените под формата на копия документи са заверени с гриф „Вярно с
оригинала", подписани и подпечатани .
,
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Членовете на комисията положиха подписи върку документите в техническото
предложение , както и върху пликът с надпис „Предлагани ценови параметри ". На основание.
чл.97 ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на пликът, съдържащ ценовото
предложение . В него са приложени предложение с оферирана цена за изпълнение на
поръчката в размер на 10 717,84 лв без ДДС, която комисията обяви, както и количествено стойностна сметка по утвърдения образец с посочени цени по отделните пера. Членовете на
комисията подписаха всички документи , съдържащи се в пликът с надпис „Предлагани ценови

параметри".
След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и

оценка на офертата и съпоставката и с предварително обявените от Възложителя условия.
предложението за изпълнение на поръчката. Констатира се, че оферираните параметри

отговарят на изискванията; поставени от Възложителя за изпълнение на предмета на
обществената поръчка : В ..предложението за изпълнение на поръчката са предложени
гаранционни срокове както за СМР, така и за оборудването , което следва да се достави, като
същите отговарят на поставените изисквания с документацията за участие . Налице е пълно и
детайлно описание на параметрите на оферираните СМР и на начина на изпълнението им .
Посочени са и параметри на бюрата, столовете , кушетката и дивана, които ще се доставят,
като те са съобразени с изискванията на Възложителя и напълно им съответстват.
С оглед на горното офертата на „БИГ БИЛТ" ЕООД отговаря на
предварително обявените от Възложителя изисквания, поради което еъщата следва да се
допусне до класиране, съобразно критерия за оценка на офертите .
Критерият за оценка на офертите, който е обявен с обявата на Възложителя, е
„Най-ниска предложена цена". Имайки предвид изложеното по-горе, вкл. участниците които
следва да се отетранят, респ. да се допуснат до участие и на основание чл. 97 ал. 4 ЗОП,
комисията взе следното единодушно
РЕШЕНИЕ :
1 .Отстранява от участие в обществена поръчка с предмет : „Ремонт ы
обор vдвазr е на Центъри sa сvциаъни ус:зцги в Оощина Кочериново " на помещение част от
първи етаж на партера на административната сграда на община Кочериново, с ппощ 46,20
мг, намиращо се в УПИ I-1272, кв.10 по плана на гр. Кочериново, по проект „ Подкреnа за
Ј
достоен живот на лица в неравностойно положение ", изпълняван no Договор
BGO5M90P001-2.002-0297- С01 от 28.09.2016 г. между Министерство на труда и
социалната политика и Община Кочериново, финансиран no Оnеративна програма
„ Развитие на човешките ресурси " 2014 — 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Евроnейския социален фонд", участника "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД — гр . Русе, ул. „Слави
Шкаров" 4, подал оферта с вх . Ns ОП-ОЗ -8/21.12.2016 г, 10,25 часа, поради несъотвествие на
офертата му с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания .
2.Допуска до участие в обществена поръчка с предмет : „Ремонт и обvрудване
на Ценrrаъра sa социалниус.zуг.и в Община Кvчериновv" на помещение част от пъови етаж на

napmepa на административната сграда на община Кочериново, с площ 46,20 м , намиращо
се в YrlИ I-1272, кв.10 no rznaнa на гр.Кочериново, по проект „Подкрепа за достоен живот на
лица в неравноетойно nоложение ", изпълняван no Договор N_ BGO5M90P001-2. 002-0297- С01
~

от 28.09.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община
Кочериново, финансиран no Оперативна програма ,, Развитие на човешките ресурси " 2014 —
2020 г., съфинанеирана от Европейекия еъюз чрез Европейекия еоциален фонд", учаетника
"ЮНИС " ООД — гр. Перник, ул. „Найчо Цанов" 26/Б, подал оферта с вх. Ns ОП-0310/27.12.2016 г, 15,35 часа и участника "БИГ БИЛТ" ЕООД — гр . София, ул. „691-ва", бл. 2,
вк. В, ет. 3, ап. 6, подал оферта с вх. Ns ОП-ОЗ -11/27.12.2016 г, 15,40 часа и класира същите

съобразно посоченият в обявата критерий за оценка на офертите „най-ниска предложена
цена", както следва :
-Първо място — БИГ БИЛТ" ЕООД с предложена цена за изпълиение на
поръчката в размер на 10 717,84 лв без ДДС ;

~

-Второ място -"ЮНИС" ООД с iгреддожена цена за изпълненйё на
поръLпсата в размер на 10 809,11 лв без ДДС ;
На основание чл. 97 ал . 4 от ППЗОП настоящия протокол да се представи на
възложителя за утвърждаване и обявяване .
Комисията приктпочи своята работа на 13.01.2017 г.
Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр .
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