УТВЪРЖДАВАМ: / П /
Заличени данни на основание чл.2 от ЗЗЛД
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
Инж.РАДНЬО НАНЕВ МАНОЛОВ

ПРОТОКОЛ № 3
от дейността на комисия, назначена със Заповед №406/04.06.2018г. и
Заповед № 542/11.07.2018г., за разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти в обществена поръчка, възлагана чрез “Публично състезание” по реда
на чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет:
- Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР на
къщата на полковник Серафимов и Нов Интерактивен културен център в
УПИ XV- музейна експозиция, кв.8р по регулациония и застроителен план на
АИР с. Свежен, община Брезово”
- Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР и
експониране на разкритите по археологически способ градежни структури в
„Двора на средновековен комплекс с изгорената църква Св. Георги” в УПИ ХVІІ- За
експониране на основите на изгорената църква и други исторически останки и
обществено озеленяване, кв.8р по регулациония и застроителен план на АИР с.
Свежен, община Брезово” открита с Решение № 1/26.04.2018г ., и публикувана в РОП
с №00362-2018-0001.
Обществената поръчка се финансира по Постановление на МС №283 от
13.12.2017г., за одобряване допълнителни разходи/трансфери за 2017г., за
други целеви разходи по бюджета на община Брезово.
Днес 11.07.2018 год., в 13:00 часа, в град Брезово, в административната сграда на
община Брезово, заседателната зала, се проведе заседание на назначената със Заповед
№406/04.06.2018г.
Поради отсъствието на член от комисията, със Заповед № 542/11.07.2018г.
на Кмета на Община Брезово, адв. Веселина Добрева е заменена с адв. Никола
Коцелов - юрид. консултант в Община Брезово.
Комисия в състав:
Председател: Енчо Колев - Зам. Кмет на община Брезово
Членове:
1. адв. Никола Коцелов - юрид. консултант в Община Брезово
2. инж. Борис Гърков –Директор на Дирекция „СА”
3. Стела Маринска - специалист ”IT” и проекти в общ. Брезово
4. Христо Енков - кмет на с. Свежен
Заседанието беше свикано от председателя на комисията, със задача да
продължи работата си по разглеждане и оценка на Ценовите предложения на
допуснатите участници в публичното състезание по реда на Закона за обществените
поръчки /ЗОП/ и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
/ППЗОП/.
Председателят на комисията откри заседанието.
Адв. Никола Коцелов, като член на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2
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от ЗОП. На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на
„РЕСТСТРОЙ” ООД – г-н Константин Стефанов Константинов – управител.
Председателят на комисията обяви дневният ред на заседанието:
1. Разглеждане и класиране на Ценовите предложения за изпълнение на
поръчката на офертите на допуснатите участници съгласно разпоредбите на чл.58, ал.1
от ППЗОП.
2. Предложение за избор на изпълнител, в съответствие с критерият за
възлагане „икономически най-изгодната оферта” и съгласно утвърдената „Методика за
оценка на офертите”.
Комисията отвори Ценовите предложения по реда на тяхното постъпване в
деловодството на Община Брезово и оповести гласно предлаганите цени.
За Участник №1 ДЗЗД ”Ханджар 2018”
Обща цена в лева без вкл. ДДС е 624 800,00 лева, която се формира по
следният начин:
1. За изпълнение на Консервационно-реставрационни работи и СМР
дейности на обект: „Консервационно-реставрационни работи и СМР
дейности на Къщата на полк.Владимир Серафимов и изграждане на
Интерактивен Културен център в АИР-с.Свежен, община Брезово, област
Пловдив – 502 000,00 лева без ДДС, от които:
 за проектиране – 3 000,00 лева без ДДС/до 3%/ от предложената цена /
 за КРР и СМР – 497 760,00 лева без ДДС
 за авторски надзор – 1 240,00 лева без ДДС/до 1% от предложената
цена/
2. За изпълнение на Консервационно-реставрационни работи и СМР
дейности на обект: „Консервационно-реставрационни работи и СМР
дейности при експониране на разкритите по археологически способ
градежни структури в „Двора на средновековен комплекс с изгорената
църква „Св. Георги”, АИР с. Свежен, общ. Брезово, обл. Пловдив“ – 122 800,00
лева без ДДС, от които:
 за проектиране – 900,00 лева без ДДС /до 3%/ от предложената цена /
 за КРР и СМР – 121 600,00 лева без ДДС
 за авторски надзор – 300,00 лева без ДДС/до 1% от предложената
цена/
Показатели на ценообразуване за СМР/КРР в рамките на стойността на договора:
 разходи за труд: 4,95 лв/чч,/до 5лв. /ч.ч. /
 допълнителни разходи за труда: 100%,/ до 100%/
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 допълнителни разходи за механизацията: 50% /до 50%/
 доставно-складови разходи: 10%,/до 10%/
 печалба: 10%/до 10%/

За Участник №2 „РЕСТСТРОЙ” ООД
Обща цена в лева без вкл. ДДС е 608 8500,00 лева, която се формира по
следният начин:
1. За изпълнение на Консервационно-реставрационни работи и СМР
дейности на обект: „Консервационно-реставрационни работи и СМР
дейности на Къщата на полк.Владимир Серафимов и изграждане на
Интерактивен Културен център в АИР-с.Свежен, община Брезово, област
Пловдив – 492 600,00 лева без ДДС, от които:
 за проектиране – 11 700,00 лева без ДДС/до 3%/от предложената цена/
 за КРР и СМР – 477 000,00 лева без ДДС
 за авторски надзор – 3 900,00 лева без ДДС/до 1% от предложената
цена/
2. За изпълнение на Консервационно-реставрационни работи и СМР
дейности на обект: „Консервационно-реставрационни работи и СМР
дейности при експониране на разкритите по археологически способ
градежни структури в „Двора на средновековен комплекс с изгорената
църква „Св. Георги”, АИР с. Свежен, общ. Брезово, обл. Пловдив“ – 115 900,00
лева без ДДС, от които:
 за проектиране – 2 900,00 лева без ДДС /до 3%/от предложената цена /
 за КРР и СМР – 112 000,00 лева без ДДС
 за авторски надзор – 1 000,00 лева без ДДС/до 1% от предложената
цена/
Показатели на ценообразуване за СМР/КРР в рамките на стойността на договора:
 разходи за труд: 5,00 лв/чч,/до 5лв. /ч.ч. /
 допълнителни разходи за труда: 100%,/ до 100%/
 допълнителни разходи за механизацията: 50% /до 50%/
 доставно-складови разходи: 10%,/до 10%/
 печалба: 10%/до 10%/
С тези действия приключи публичната част и комисията продължи своята
работа на закрито заседание.
Комисията установи, че двамата участници са представили Ценовите си
предложения съгласно приложения образец от документацията за участие.
3

Съгласно методиката за оценка на Ценовите предложения за изпълнение на
поръчката на допуснатите участници в съответствие с критерият за възлагане
„икономически най-изгодната оферта” и съгласно утвърдената „Методика за оценка на
офертите”:
Показател 2- Ц – Предлагана цена за изпълнение на всяка една от
дейностите - 40 т. от общата комплексна оценка:
Подпоказател Ц1–Обща предлагана цена за изпълнение на проектиране – 10 т.
от от комплексната оценка по показател Ц
Подпоказател Ц2- Предлагана цена за изпълнение на авторски надзор – 5 т. от
комплексната оценка по показател Ц
Подпоказател Ц3– Предлагана цена за изпълнение на СМР/КРР - 25 т. от
комплексната оценка по показател Ц
Комплексна оценка по показател 2 – Ц= Ц1+Ц2+Ц3
Ц - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена за изпълнение
на всяка една от дейностите на съответната оферта.
Комисията ще присъди съответния броя точки по показателите Ц1, Ц2 и
Ц3 на всеки участник, който е спазил изискванията /до 3% за ППР и до 1% за
авторски надзор/ като:
-

предложената цена за проектиране ще е сбора от
предложените от участника цени за проектиране на двата
обекта;
предложената цена за авторски надзор ще е сбора от
предложените от участника цени за авторски надзор на двата
обекта;
предложената цена за СМР/КРР ще е сбора от предложените
от участника цени за СМР/КРР на двата обекта;

Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена
ценаза изпълнение на всяка една от дейностите, без вкл. ДДС от участник,
допуснат до оценяване, се разделя на предлаганата цена за изпълнение на всяка
една от дейностите, без вкл. ДДС, оферирана от съответния участник, който се
оценява и резултатът се умножава по съответният брой точки:
Мин. Цена-проектиране
Ц1=_____________________________________________ х 10
Предл. цена-проектиране
Където:
„минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена,за
изпълнение на проектиране, от участник, допуснат до класиране (в лева без вкл.
ДДС);
„цената, предложена от участника” е цена за изпълнение на проектиране,
предложена от съответния участник за изпълнение на проектиране (в лева, без
вкл. ДДС).
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Мин. Цена-авторски надзор
Ц2=___________________________________________ х 5
Предл. цена-авторски надзор

Където:
„минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена за
изпълнение на авторски надзор, от участник, допуснат до класиране ( в лева без
вкл. ДДС);
„цената, предложена от участника” е цена за изпълнение на авторски
надзор, предложена от съответния участник за изпълнение на авторски надзор (
в лева, без вкл. ДДС).
Мин. Цена-КРР/СМР
Ц3=________________________________ х 25
Предл. цена-КРР/СМР
Където:
„минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена,за
изпълнение на КРР/СМР, от участник, допуснат до класиране (в лева без вкл.
ДДС);
„цената, предложена от участника” е цена за изпълнение на КРР/СМР,
предложена от съответния участник за изпълнение на КРР/СМР (в лева, без вкл.
ДДС).
След направена проверка на предложените цени за ППР и авторски надзор,
комисията установи, че участниците са спазили предварително заложеното изискване до 3% за ППР и до 1% за авторски надзор.
Сбора от предложените от участника ДЗЗД ”Ханджар 2018” цени за
проектиране на двата обекта е: 3 900 лв. без ДДС
Сбора от предложените от участника „РЕСТСТРОЙ” ООД цени за
проектиране на двата обекта е: 14 600 лв. без ДДС
По подпоказателя Ц1:
участника ДЗЗД ”Ханджар 2018” , предложил минимална цена
за проектиране получава 10 т.;
- участника „РЕСТСТРОЙ” ООД
3 900
Ц1= ________ х 10 = 2, 67 т.
14 600

получава:

Сбора от предложените от участника ДЗЗД ”Ханджар 2018” цени за авторски
надзор на двата обекта е: 1 540 лв. без ДДС
Сбора от предложените от участника „РЕСТСТРОЙ” ООД цени за
авторски надзор на двата обекта е: 4 900 лв. без ДДС
По подпоказателя Ц2:
участника ДЗЗД ”Ханджар 2018” , предложил минимална цена
за авторски надзор получава 5 т.;
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-

участника „РЕСТСТРОЙ” ООД
1 540
Ц2=____________ х 5 = 1,57 т.
4 900

получава:

Сбора от предложените от участника ДЗЗД ”Ханджар 2018” цени за
изпълнение на КРР/СМР на двата обекта е: 619 360 лв. без ДДС
Сбора от предложените от участника „РЕСТСТРОЙ” ООД цени за
изпълнение на КРР/СМР на двата обекта е: 589 000 лв. без ДДС
По подпоказателя Ц3:
участника „РЕСТСТРОЙ” ООД , предложил минимална цена за
изпълнение на КРР/СМР получава 25 т.;
- участника ДЗЗД ”Ханджар 2018” получава:
589 000
Ц3=_____________ х 25 = 23,77 т.
619 360
Комплексна оценка по Показател 2 – Ц= Ц1+Ц2+Ц3
Участникът ДЗЗД ”Ханджар 2018” получава Комплексна оценка по
Показател 2 – Ц= 10 т. + 5 т. + 23,77 т. = 38,77 т.
Участникът „РЕСТСТРОЙ” ООД получава Комплексна оценка по Показател 2
– Ц= 2,67 т. + 1,57 т. + 25 т. = 29,24 т.
Съгласно раздел V.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, офертите се
оценяват на база комплексна оценка (КО), като максималният брой точки е 100 т.
и се изчислява по формула:
КО = Т+Ц
Съгласно Протокол №2, по показателя Т- техническо предложения, комисията
оцени предложенията на участниците, както следва:
За ДЗЗД ”Ханджар 2018”- 60 т.
За ДЗЗД ”Ханджар 2018”- – 60 т.
Комплексните оценки на участниците са:
- за ДЗЗД ”Ханджар 2018”- КО=60 т. + 38,77 т. = 98,77 т.
- за ДЗЗД ”Ханджар 2018”- КО=60 т. + 29,24 т. = 89,24 т.
С горните действия, работата на комисията по разглеждане и оценка на
офертите за изпълнение на поръчката на допуснатите участници приключи.
Комисията взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
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Въз основа на комплексните оценки на участниците, комисията класира
участниците по следният ред:
1-во място: Участникът: ДЗЗД „Ханджар 2018” – 98,77 т.
2-ро място: Участникът: „РЕСТСТРОЙ” ООД – 89,24 т.
Комисията предлага на кмета на Община Брезово да сключи договор за възлагане
на изпълнението на обществена поръчка, възлагана чрез “Публично състезание”по
реда на чл.18, ал.1, т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет:
“Инженеринг /проектиране и строителство/ и последващо упражняване на
авторски надзор при изпълнение на СМР за:
-

Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР на
къщата на полковник Серафимов и Нов Интерактивен културен център в
УПИ XV- музейна експозиция, кв.8р по регулационния и застроителен план
на АИР с. Свежен, община Брезово”

-

Изготвяне на проектна документация и строителство за: „КРР и
експониране на разкритите по археологически способ градежни структури
в „Двора на средновековен комплекс с изгорената църква Св. Георги” в УПИ
ХVІІ- За експониране на основите на изгорената църква и други
исторически останки и обществено озеленяване, кв.8р по регулационния и
застроителен план на АИР с. Свежен, община Брезово”

с участника ДЗЗД „Ханджар 2018” със Споразумение за обединение от
30.05.2018г. между:
1.

„СТРОЙ КОНТРОЛ ИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
1000 София, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, ет.2, вписано в
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 202408636,
представлявано от Димитрина Димитрова Матева в качеството й на
Управител.;

2.

„РЕСТАВРАЦИЯ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к.
1125, ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, вписано в Търговския
регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 831 555 095, представлявано от
Людмил Николов Костов в качеството му на изпълнителен директор.;

3.

„ПМ АРХИТЕКТИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. Д-р Миньо Стоянов N 2 вх.А, ет.1, вписано в търговския регистър към
Агенцията по вписванията с ЕИК 202943763, представлявано от Маринела
Иванова Георгиева-Трифонова в качеството й на Управител.;

Настоящият протокол №3 се състави и подписа на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП,
във връзка с чл. 58, ал.1 от ППЗОП, на 12.07.2018 г.
На основание чл. 24, ал. 1, т.5 от ППЗОП настоящия Протокол №3 да се публикува
в профила на купувача на адрес : http://brezovo.bg/page.php?48
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Протоколът е предаден за утвърждаване на възложителя на 12.07.2018г., заедно с
цялата документация по процедурата.
Предал: чл.2 от ЗЗЛД
/Енчо Колев/

Приел: чл.2 от ЗЗЛД
/инж.Радньо Манолов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: чл.2 от ЗЗЛД
/ Енчо Колев /
ЧЛЕНОВЕ:
1. чл.2 от ЗЗЛД
/ адв. Никола Коцелов /
2. чл.2 от ЗЗЛД
/ инж. Борис Гърков /
3. чл.2 от ЗЗЛД
/ Стела Маринска /
4. чл.2 от ЗЗЛД
/ Христо Енков /
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