РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните

УТВЪРЖДАВАМ: /П/
МИНИСТЪР:
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
дата: 30.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ
на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/
от работата на комисията, определена с одобрена от Възложителя заповед №РД09-696/20.09.2016 г.,
която да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците в обществена поръчка за услуга
с предмет: „Корекция на река Места – диги – разрушен участък от дясна дига на км 14+750, в землището
на с. Борово, община Гоце Делчев – ремонтно – възстановителни работи, частично финансиране”,
възлагана чрез „Събиране на оферти чрез обява” по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените
поръчки /ЗОП/, и публикувана в РОП обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с ID90562710 на 08.09.2016 г. и
публикувана в РОП информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с
ID9056627 на 16.09.2016 г..

I. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
На 20.09.2016 г. в 10:00 часа, определената със заповед на Възложителя №РД09-969/19.09.2016
г., комисия се събра в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Панайот Господинов – държавен експерт в дирекция ХИПК;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Иво Янчев – държавен експерт в дирекция ПООП;
2. Христо Рангелов – юрисконсулт в дирекция ПООП.
Председателят на комисията срещу подпис, с приемо-предвателен протокол получи „Списък на
участниците“, подали оферта за участие в поръчката, неразделна част от настоящия протокол.
На заседанието присъстваха всички редовни членове.
Няма оферти, подадени след крайния срок.
В определения в обявата нов срок в МЗХ са постъпили 4 /четири/ оферти от:
1. „Никмар Кънстръкшънс” ЕООД – с вх. № 10802/15.09.2016 г. в 15.50 ч.
2. „Обединение МСКГ“ ДЗЗД– с вх. № 10803/15.09.2016 г. в 16.00 ч.
3. “Ековат България“ ЕООД – с вх. № 10810/19.09.2016 г. в 12.35 ч.
4. „Булинвестстрой груп“ ЕООД– с вх. № 10811/19.09.2016 г. в 16.50 ч.
В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха
декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП и пристъпиха към отваряне на офертите и
проверка за съответствие с условията за участие и изискванията, на които следва да отговарят.
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При отварянето на офертата за участие присъства и Румен Фиданов – представляващ „Ековат
България“ ЕООД.
Комисията установи, че офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки, с посочени
върху тях данни в съответствие с изискванията на Възложителя.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести
тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за
оценка на офертите, както следва:
1. Участник „Никмар Кънстръкшънс” ЕООД:
- Срок за изпълнение на поръчката 55 календарни дни.
- Цена за изпълнение на поръчката 198 113,60 /сто деветдесет и осем хиляди сто и тринадесет лева
и 60 ст./ без ДДС или 237 736,32 лв. /двеста тридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и шест лева
и 32 ст./ с ДДС.
2. Участник „Обединение МСКГ“ ДЗЗД:
- Срок за изпълнение на поръчката 7 календарни дни.
- Цена за изпълнение на поръчката 183 909,50 /сто осемдесет и три хиляди деветстотин и девет
лева и 50 ст./ без ДДС или 220 691,40 лв. /двеста и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и един лева
и 40 ст./ с ДДС.
3. Участник “Ековат България“ ЕООД:
- Срок за изпълнение на поръчката 10 календарни дни.
- Цена за изпълнение на поръчката 169 862,67 /сто шестдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет
и два лева и 67 ст./ без ДДС или 203 835,20 лв. /двеста и три хиляди осемстотин тридесет и пет лева и
20 ст./ с ДДС.
4. Участник „Булинвестстрой груп“ ЕООД :
- Срок за изпълнение на поръчката 56 календарни дни.
- Цена за изпълнение на поръчката 198 148,24 /сто деветдесет и осем хиляди сто четиридесет и
осем лева и 24 ст./ без ДДС или 237 777,89 лв. /двеста тридесет и седем хиляди седемстотин
седемдесет и седем лева и 89 ст./ с ДДС.
С тези действия на комисията, приключи публичната част на заседанието. Комисията продължи
своята работа на закрито заседание. Членовете на комисията пристъпиха към проверка за наличие и
пълнота на изисканите от Възложителя документи в офертата на участника и за съответствието им с
изискванията на Възложителя.
При преглед на документите комисията установи следното:
1. Участникът „Никмар Кънстръкшънс” ЕООД е представил всички изискуеми от възложителя
документи.
2. Участникът „Обединение МСКГ“ ДЗЗД е представил всички изискуеми от възложителя документи.
3. Участникът “Ековат България“ ЕООД е представил документ от Камарата на строителите в
България, че е вписан в регистъра да изпълнява строежи от четвърта група: строежи от
благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда за
строежи от III и IV категория, което не отговаря на техническата спецификация на възложителя, където в
раздел X, т. 1 е записано, че участниците следва да представят документ от Камарата на строителите в
България, че са вписани в регистъра да изпълняват строежи от четвърта група: строежи от
благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда за
строежи от I до IV категория.
Във връзка с горното комисията не допусна до класиране офертата на участника.
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4. Участникът „Булинвестстрой груп“ ЕООД е представил всички изискуеми от възложителя
документи.
След извършването на горните действия, комисията пристъпи към оценка на предложенията на
допуснатите до класиране оферти по показатели, както следва:
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в
комплексната оценка – 0,70.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките
на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната
формула:
Ц min
Т ц = 100 х -------------, където:
Цn
 100 - максимални точки по показателя
 Ц min е най-ниската предложена цена
 Ц n е цената, предложена от конкретния участник
Показател 2 – „Предложен срок за изпълнение”, с максимален брой точки – 100 и относително
тегло в комплексната оценка – 0,30.
Максималният брой точки получава офертата с предложение за най-къс срок за изпълнение на
поръчката – 100 точки. Точките на останалите участници се определят по следната формула:
С min
Т с = 100 х -------------, където:
Сn
 100 - максимални точки по показателя
 С min е най-къс предложен срок за изпълнение на офертата
 С n срок за изпълнение на офертата от конкретния участник
Комплексна оценка (КО) - Комплексната оценка на всеки участник се получава като сума от
оценките на офертата по двата показателя:
КО = Т ц х 0,7 + Т с х 0,3
Максималната комплексна оценка е 100 точки.
Оценка на офертата на участника „Никмар Кънстръкшънс” ЕООД:
Показател 1 – „Предложена цена”:
183 909.50/198 113.60х70 = 64 т.
Показател 2 – „Предложен срок за изпълнение”
7/55х30 = 3 т.
КО = 64 + 3 = 67 т.
Оценка на офертата на участника „Обединение МСКГ“ ДЗЗД:
Показател 1 – „Предложена цена”:
183 909.50/183 909.50х70 = 70 т.
Показател 2 – „Предложен срок за изпълнение”
7/7х30 = 30 т.
КО = 64 + 30 = 100 т.
Оценка на офертата на участника „Булинвестстрой груп“ ЕООД:
Показател 1 – „Предложена цена”:
183 909.50/198 148.24х70 = 64 т.
Показател 2 – „Предложен срок за изпълнение”
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7/56х30 = 3 т.
КО = 64 + 3 = 67 т.
Във връзка с изложеното по-горе, комисията предлага на възложителя за изпълнител на
поръчката да бъде избран участника „Обединение МСКГ“ ДЗЗД с комплексна оценка 100 т., с когото
да бъде сключен договор за изпълнение.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П/
(инж. Панайот Господинов)
ЧЛЕН:
/П/
(Иво Янчев)
ЧЛЕН:
/П/
(Христо Рангелов)
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