ПРОТОКОЛ
№1
За дейността на комисия, назначена със Заповед №618/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина
Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията
на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
на територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "Осетия", с административен
адрес гр.Ардино, ул.”Пирин” №16, вх. А, вх. Б и вх.В”, открита с Решение №465/25.06.2015 г.
на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и
публикувано обявление в РОП под №00532-2015-0019.
Днес, 29.07.2015 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – правоспособен юрист;
Членове: 1. инж. Сейхан Кафеджи – ст. специалист „ИП”
2. инж. Нурай Зюлкер – ст. специалист „ИК”
се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на
Заповед №618/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и
изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ардино за
сграда - Жилищен блок "Осетия", с административен адрес гр.Ардино, ул.”Пирин” №16, вх.
А, вх. Б и вх.В”.
В 17:00 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на
Председателя на комисията регистъра на постъпилите оферти и 1 /един/ брой оферта.
Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 12:00
часа на 29.07.2015 г. е постъпила следната оферта:
№ по
ред
1.

Наименование на
участника
„Пи Ес Пи” ЕООД

Дата и час на подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

29.07.2015 г. – 09:06 ч.

30-879-1

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха представител на участника „Пи Ес Пи” ЕООД,
който попълни присъствен лист.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на плика и пристъпи към отварянето на
офертата, и проверка за наличието на три отделни запечатани непрозрачни плика с надпис Плик
№1 „Документи за подбор”, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик №3
„Предлагана цена”.
Отварянето на офертата се извърши при спазване на условията на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП,
като тримата членове на Комисията подписаха плик №3.
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Комисията отвори плик №2 на участника, като тримата членове на Комисията подписаха
документите, съдържащи се в него.
Комисията отвори Плик №1 на участника и председателят оповести документите, които
плика съдържа.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията, която продължи своята
работа при закрити врати.
Констатации от извършената проверка: Офертата на участника съдържа отделни непрозрачни
запечатани пликове – Плик №1, Плик №2 и Плик №3.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
І. „Пи Ес Пи” ЕООД
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в
документацията за участие и обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП под
№00532-2015-0019, одобрени с Решение №465/25.06.2015г. на Кмета на Община Ардино.
С това в 17:35 ч. приключи първото заседание на комисията. Комисията определи дата за
следващото заседание, а именно 17.08.2015 г. от 17:00 ч.
На 17.08.2015 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ардино комисията
назначена със Заповед №618/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщината се събра за да продължи своята
дейност.
Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на
съответствието им с критериите за подбор посочени от възложителя.
1. Минимални изисквания за икономически и финансови възможности:
Наименование на участника

„Пи Ес Пи” ЕООД

Участникът трябва да разполага със
свободен финансов ресурс в размер на не
по-малко от 140 000.00 лв. (сто и
четиридесет хиляди лева).
да

2. Минимални изисквания за техническите възможности:
Критерий за подбор
Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум едно
строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена
поръчка, а именно строителство за прилагане на енергоефективни мерки
в обществени сгради.
Минималният брой лица в екипа е:
•
1 (един) ръководител проект
•
Проектантски екип - 6 експерти
•
Екип за изпълнение на СМР – 1 Технически ръководител и 5

„Пи Ес
ЕООД
да

Пи”

да
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ключови експерти;
Изискванията към лицата са както следва:
1.РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ:
Образование: Висше образование –
образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на
инженерните науки или еквивалентна образователна степен, придобита в
чужбина, в еквивалентна на посочената област;
Общ професионален опит: минимум 10 години, свързани с изпълнение на
договори за инженеринг и минимум 5 години като ръководител на
проекти в областта на строителството;
2.
ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИП:
- Архитект - висше образование, магистърска степен по архитектура, или
еквивалент; валидно удостоверение за ППП;валидна поименна
застраховка „Професионална отговорност в проектирането и
строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността;
- Строителен инженер - висше образование, магистърска степен
строителен инженер, или еквивалент; валидно удостоверение за ППП,
или еквивалент; валидна поименна застраховка „Професионална
отговорност в проектирането и строителството”;
минимум
5
г.
професионален опит по специалността;
- Електроинженер -висше образование, магистърска степен,
електроинженер, или еквивалент; валидно удостоверение за
ППП;валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в
проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по
специалността;
- Инженер ОВК - висше образование, магистърска степен, отопление,
вентилация и клим., или еквивалент;
валидно удостоверение за ППП;
валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в
проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по
специалността;
- Инженер ВиK - висше образование, магистър степен инженер ВиК, или
еквивалент; валидно удостоверение за ППП; валидна поименна
застраховка „Професионална отговорност в проектирането и
строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността;
- Строителен инженер - висше образование, магистърска степен
строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част
„Конструктивна” ; валидно удостоверение за ППП; валидно
удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП
или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от
компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство; валидна поименна застраховка „Професионална
отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г.
професионален опит по специалността;
3.ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
- ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - да има квалификация „строителен
инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или
еквивалентна; Общ професионален опит: минимум 10 години, свързани с
изпълнение на поръчки за инженеринг и минимум 5 години като
ръководител на проекти в областта на строителството; Специфичен
професионален опит:5 (пет) години професионален опит като технически
ръководител по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ.
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА: Висше образование,
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магистърска степен инженер "Електротехника"; 5 (пет) години опит в
упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ:
Висше образование, магистърска степен инженер "ВиК";
5
години опит в упражняване на професионалната си квалификация;
- СПЕЦИАЛИСТ ПО О и В:Висше образование, магистърска степен
инженер "Топлотехника". 5 години опит в
упражняване на
професионалната си квалификация/специалност.
- СПЕЦИАЛИСТ ЗА КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО: Висше
образование с професионална квал. "строителен инженер" или
еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на
изпълнение на строителството; 5 г. опит по длъжността.
Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;

Комисията установи, че административната част на офертата на участника отговаря на
критериите за подбор посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка.
С това в 17:45 ч. приключи заседанието на комисията. Комисията определи дата за
следващото заседание, а именно 04.09.2015 г. от 12:00 ч.
На 04.09.2015 г. от 12:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ардино комисията
назначена със Заповед №618/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщината се събра за да продължи своята
дейност.
Комисията премина към разглеждане на техническото предложение на участника „Пи Ес
Пи” ЕООД, като констатира следните факти:
Показател К2А – Срок за изълнение на проектирането
Участникът предлага – 10 дни;
Показател К2Б– Срок за изълнениена СМР
Участникът предлага – 30 дни;
К2В= Техническо предложение
Участникът предлага концепция на организация на изпълнението на дейностите по договора,
която включва:
1. Описание на статегия, условия, методи, похвати, организация на работата и ефективност
на взаимодействие между отделните екипи при изпълнение на поръчката, описание на начина на
разработване на работният проект – с пълно описание на всички части на проекта; описание на
отделните етапи на изпълнение на поръчката; подробно описание на последователността на
видовете дейности и възможност за извършване на дейностите в максимално кратък срок с
наличните техника и човешки ресурси при спазване на технологичните изисквания, в табличен вид
е показана последователноста на всички видове дейности.
2. Участникът е разписал процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат
да възникнат за възложителя по време на изпълнение и предложени мерки за тяхното намаляване –
описани са всикчи видове възможни рискове при изпълнение на поръчката и са посочени адекватни
мерки за предотвратяването им.
3. Методи и организация на текущ контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в
експлоатация – описани са много подробно методите за контрол на качеството при изпълнение на
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поръчката, отговорността и ангажираноста на персонала и ръководството за контрола на
качеството са подробно разписани, разписана е политиката по качеството.
4. Организация за осигуряване на максимална сигурност на собственият персонал и персонала
на възложителя и здравословни и безопасни условия на труд - участникът пососчва, че е
сертифициран по стандарта BS OHSAS 18001:2007 “Системи за управление на безопасни и
здравословни условия на труд”, класифицирани са опасностите, описани са инструкциите за
безопасна работа на площадката, предложени са мерки за безопасност и здраве и др.
Техническото предложение съдържа линеен график.

Комисията премина към оценяване на техническото предложение на участника:
К2В= Техническо предложение се оценява по следния начин
Максимален брой точки – 50
Оценката е експертна, като при анализа на предложенията се взема под внимание
предложената от Участника цялостна организация за изпълнение проекта.
 „Пи Ес Пи” ЕООД
Относно показателя: Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и
ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на
Поръчката:
Предложена е ясна организация на работа за проектиране и управление на обекта,
гарантираща ефективно взаимодействие между отделните екипи на Участника при
изпълнението. Предложеният
линеен график за изпълнение доказва възможност за
извършване на дейностите в максимално кратък срок с наличните технически и човешки
ресурси при спазване на технологичните изисквания.
Комисията присъжда на участника 20 т.
Относно показателя: Процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат да
възникнат за Възложителя по време на изпълнение и предложени мерки за тяхното
намаляване:
Процедурите за идентифициране и оценка на риска са подробни и всеобхватни, като са
заложени адекватни мерки за минимизиране на времевия риск.
Комисията присъжда на участника 10 т.
Относно показателя: Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството
при изпълнение до въвеждане в експлоатация:
Предлаганата организация за контрол на качеството ще осигури най-висока степен на
качеството при изпълнение.
Комисията присъжда на участника 10 т.
Относно показателя: Предложена организация за осигуряване на максимална сигурност на
собствения персонал и персонала на Възложителя и здравословни и безопасни условия на
труд:
Предложени са мерки, които гарантират максимална сигурност на собствения персонал и
персонала на Възложителя и най-благоприятни здравословни и безопасни условия на труд.
Комисията присъжда на участника 10 т.
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Показатели за оценяване
Показател К2А – Срок за изълнениена проектирането
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки.
Останалите предложения се оценяват по следния начин:
К2А = Минимален срок за изпълнение на проектирането / срок на
съответен участник (сумата се закръгля до втория знак на
десетичната запетая) Х5.
Показател К2Б– Срок за изълнениена СМР
Предложеният най-кратък срок за изпълнение получава 5 точки.
Останалите предложения се оценяват по следния начин:
К2Б = Минимален срок за изпълнение на СМР / срок на съответен
участник (сумата се закръгля до втория знак на десетичната
запетая) Х5.

„Пи Ес Пи” ЕООД
К2А = 10/10 Х 5 = 5 т.

К2Б = 30/ 30 Х 5 = 5 т.

К2В= Техническо предложение се оценява по следния начин
К2В = 20 + 10 + 10 + 10
Максимален брой точки – 50
= 50 т.
Оценката е експертна, като при анализа на предложенията се
взема под внимание предложената от Участника цялостна
организация за изпълнение проекта.
Показател К2 - Техническа оценка = 60 точки
К2 = К2А+ К2Б + К2В

К2 = 5 + 5 + 50 = 60 т.

Комисията реши ценовите оферти на участниците да бъдат отворени на 09.09.2015 г. от 13:00
ч. Изготви се съобщение за публикуване в сайта на общината за датата, часа и мястото на отваряне
на ценовите оферти.
Заседанието на комисията приключи в 12:50 часа на 04.09.2015 г., когато бе изготвен
настоящия протокол.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:
Председател:____________
/Гьокчен Емин/

Членове: 1. ______________
/инж. Сейхан Кафеджи/

2. ________________
/инж. Нурай Зюлкер/
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ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ от 29.07.2015 г.
Днес, 09.09.2015 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – правоспособен юрист;
Членове: 1. инж. Сейхан Кафеджи – ст. специалист „ИП”
2. инж. Нурай Зюлкер – ст. специалист „ИК”

от 13:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Ардино се проведе заседание
на комисия назначена със Заповед №618/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане
на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на
територията на община Ардино за сграда - Жилищен блок "Осетия", с административен адрес
гр.Ардино, ул.”Пирин” №16, вх. А, вх. Б и вх.В”, с цел отваряне на ценовите предложения на
участниците.
Основните членове на комисията присъстваха на заседанието.
На заседанието на комисията не присъства представител на участника.
Комисията премина към отваряне на плик №3 на участника, председателят на комисията
съобщи предложената цена. Съдържанието на плик №3 отговаря на изискванията на Възложителя.

І. Плик №3 на „Пи Ес Пи” ЕООД съдържа:
1. Ценово предложение;
2. Показатели за ценообразуване;
3. КСС;
Участникът за изпълнение на поръчката предлага обща цена от 281 203.93 лв. без включен
ДДС.
С това в 13:10 ч. приключи заседанието на комисията. Комисията определи дата за
следващото заседание, а именно 14.09.2015 г. от 12:00 ч.
На 14.09.2015 г. от 12:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Ардино комисията
назначена със Заповед №618/29.07.2015 год. на Кмета на Oбщината се събра за да продължи своята
дейност.
Комисията провери представената от участника количествено-стойностна сметка за обекта.
Същата отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията премина към оценяване на офертата по критерият за оценка: икономически най –
изгодна оферта.
Показатели за оценяване

„Пи Ес Пи” ЕООД

Показател К2 - Техническа оценка = 60 точки
К2 = К2А+ К2Б + К2В

К2 = 5 + 5 + 50 = 60 т.

Показател К1 – Предлагана цена = 40 точки

К1=
7

Предложената най-ниска цена получава 40 точки. Останалите
предложения се оценяват по следния начин:
К1 = Минимална предложена цена / цена на съответен участник
(сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая) Х 40.

281 203.93/281 203.93
Х 40 = 40 т.

К1 + К2 = 100 точки

60 + 40 = 100 т.

Комисията предлага на Възложителя, следното класиране:
 На първо място - „Пи Ес Пи” ЕООД със 100 т.
Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията
и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на
Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП за обявяване на класирането на
участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.
Заседанието на комисията приключи в 12:45 ч. на 14.09.2015 г.

КОМИСИЯ:
Председател:____________
/Гьокчен Емин/

Членове: 1. ______________
/инж. Сейхан Кафеджи/

2. ________________
/инж. Нурай Зюлкер/

Възложител
Кмет на Община Ардино: ______________
/Ресми Мурад/
Дата: 15.09.2015 г.
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