п Ротокол s
Днес, 19.11.2014 г. от 10.30 часа в сградата на Община Кочериново се проведе
открито заседание на комисията за разглеждане оценка и класиране на офертите за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП) с предмет : „Изграждане на противопожарна кула, с.
Пастрц, Община Рила", назначена със заповед № РД-01-05-392/24.09.2014 г. на кмета на
община Кочериново с председател :
1. Мария Ганева Райкова — Манолова — външен експерт към списъка на АОП per.Ns
ВЕ233 — инжен~р ПГС ;

членове :
2. Къньо Антонов Антонов — външен експерт към списъка на АОП per.NsBE3756 —
инж. Специалност „Електротекника"
3. Мария Апостолова Здравкова - юрист
4. Методи Антимов Ичев — инвеститорски контрол
5. Славка Славчева Петрова - финансист
и с дневен ред: Отваряне на ценовите предложение на участниците .
На основание чл . 69а, ал. 3 от ЗОП комисията е обявила по подходящ начин —
чрез публикуване на профила на купувача съобщение за датата, часа и мястото на
отварянето на ценовите предложения .
На заседанието не присъстваха представители на участниците , представители на
НПО и на средствата за масово осведомяване
1. Критерият за възлагане на настоящата поръчка е ii кономически най iiзгодна оферта при елевите показатели :
1. Оценка по текнически показател с обща оценка 100 точки и относителна тежест
в КО50 %. и с подпоказатели :
- Б 1 техническо предложение с тежест 80 т. и
- Б 2 срок за изпълнение на поръчката с тежест 20 т.

2.Оценка на финансово предложение с обща оценка 100 точки и относителна
тежест в КО 50 %.
Предвид това и на основание чл. 69а, ал . 4 от ЗОП комисията съобщи резултатите
от оценяването на офертите по Технически показател на участниците
1 .Участник ДЗЗД „Интелигентни системи за наблюдение и превенция на пожарите "
- оценка по технически показател Б — 97.78 точки , формирана както следва: Б 1 —

оценка по подпоказател техническо предложение - 100 точки (оценка на подпоказател

„Технологична последователност на строителните процеси" - 60 точки; оценка по
подпоказател „Управление на риска" - 40 точки); Б2 - оценка по подпоказател Срок за
изпълнение - 88.89 точки .

2. Участник „Еко Терм Груп" ДЗЗД - оценка по технически показател Б - 100
точки, формирана както следва: Б 1- оценка по подпоказател техническо предложение
- 100 точки (оценка на подпоказател „Технологична последователност на строителните
процеси " - 60 точки ; оценка по подпоказател „Управление на риска" - 40 точки); Б2 оценка по подпоказатёл Срок за изпълнение -100 точки .

2. Комисията пристъпи KbNI отваряне на ценовите предложение на
участниците :
2.1. Участникът ДЗ3Д „ Интелигентни системи за наблюдение и превенция на
пожарите" 469 669 без ДДС е предложил цена за изпълнение на поръчката в размер на
469 669 лв. /четиристотин шестдесет и девет хиляди шестотин шестдесет и девет/ лева
без ДДС или 563 602.80 /петстотин шестдесет и три хиляди шестстотин и два лева и
осемдесет стотинки / с включено ДДС .
2.2. Участникът „Еко Терм Груп" ДЗЗД е предложил цена за изпълнение на

поръчката в размер на 461 730.16 лв. /четиристотин шестдесет и една хиляди
~

седемстони и тридесет лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС или 554 076.19/
петстотин петдесет и четири хиляди и седемдесет и шест лева и деветнадесет стотинки/
с включено ДДС .

Комисията установи, че подадените предложения по обособените позиции не
надхвърлят предварително обявения от възложителя финансов ресурс , поради което
същите следва да бъдат допуснати до последващ етап от процедурата .
След извършване действията по т. 2 заседанието на комисията приключи на
19.11.2014 г.

Председател : Мария Райкова - Манолова- . .................. .........
Членове :
1. Къньо Антонов 2. Мария Здравкова
3. Методи Ичев - ....
4. Славка Петрова - .

