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ПРОТОКОЛ № 3
Днес, 05.04.2016 г. в 14:00 часа в Заседателната зала на Община Смядово, започна
работа комисия, назначена със Заповед №106/23.02.2016 г. на Кмета на Община Смядово, в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Иванова Маринова – Началник отдел „Регионално
развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Общинска администрация, гр.
Смядово.
ЧЛЕНОВЕ: 1. Тодор Златков Илиев – адвокат от ШАК;
2. инж. Калоян Кирилов Киров – Директор на дирекция „Специализирана
администрация“ в Общинска администрация, гр. Смядово;
3. Мирослав Жечев Николов – Главен специалист ТСУ в Общинска
администрация Смядово;
4. Красимира Желязкова Кирова, Старши специалист в дирекция
„Специализирана администрация“ като резервен член присъстваща на заседанието на
комисията поради отсъствието на арх. Иван Иванов – Главен архитект на Общинска
администрация Смядово;
5. Росица Стефанова Савева – Старши специалист ТСУ в Общинска
администрация, гр. Смядово;
6. инж. Жулиян Димов Желев – външен експерт, строителен инженер, №ВЕ1308, включен в списъка с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП към Агенцията за
обществени поръчки;
7. Румяна Стефанова Тодорова, Ст. специалист в Дирекция „Обща
администрация”, присъстваща на заседанието на комисията поради отсъствието на Пламен
Иванов Панайотов – Председател на Управителният съвет (управител) на Сдружение на
собствениците „ГРАД СМЯДОВО, УЛ. „РИШКИ ПРОХОД“ – 6, ВХ. 1, ВХ. 2“
8. Петър Данчев Димитров – Председател на Управителният съвет (управител)
на Сдружение на собствениците „ГР. СМЯДОВО, УЛ. „БЕЛАСИЦА“ №5, ВХ. 1, ВХ. 2, ВХ. 3“
със задача: Да разгледа оцени и класира подадените оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Изпълнение на Инженеринг (проектиране изпълнение на СМР
и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община
Смядово по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Жилищен блок на територията
на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход” №6 и Обособена позиция №2: „Жилищен
блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Беласица“ №5“, обявена с Решение
№14/11.01.2016 г. на Кмета на Община Смядово.
На заседанието
участниците:

на

комисията

присъстваха,

следните

представители

на

Енчо Енчев – представител на „Хидрострой” АД.
Привлечените резервни членове които за първи път се включват в заседание на
комисията, попълниха, декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл. 35 от
ЗОП.
Председателят на комисията, даде думата на Тодор Илиев, който запозна участниците,
че в процедурата са предложени за отстраняване един участник, а именно КОНСОРЦИУМ
„ПАНОВ ПЛАНТ”, гр. Шумен, като се оповестиха мотивите на комисията за това.
В последствие пред представителите на участниците, се оповестиха присъдените точки
на офертите на отделните участници по показателите извън плика с надпис предлагана цена.
В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към
отваряне и оповестяване на допуснатите оферти на участниците в процедурата по-реда на
постъпването им както следва:
1. „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София с вх. № 105, оферта – отнасяща се Обособена
позиция №1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки
проход” №6;
Общата цена на инженеринга е в размер общо на 531 709,21 лева, без включен ДДС и
без включени непредвидени разходи за СМР.
2. За изготвяне на работен проект по всички части на обекта: 21 706,80 лв. без ДДС.
3. За изпълнение на СМР: 502 947,70 лв. без ДДС.
4. За изпълнение на авторски надзор на обекта: 7 054,71 лв. без ДДС.
5. Непредвидени разходи за СМР върху крайната стойност на СМР, в размер на:
50 294,77 лв. без ДДС.
„Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за
възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”,
както следва:
- средна часова ставка 3,80 лв/час ;
- доставно-складови разходи 50 %;
- допълнителни разходи за труд 100 %;
- допълнителни разходи за механизацията 50%
- печалба 10 %;
Участника е гарантирал, че при така предложените условия, в цената на договора за
изпълнение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката
в описания вид и обхват.
Участника е гарантирал, че цената за изпълнение на договора е окончателна и не
подлежи на увеличение и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката по
обособената позиция.
Участника е посочил, че е съгласен плащането на Цената за изпълнение на договора да
се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.
Участника е посочил, че цената за изпълнение на договора е формирана на базата на
всички присъщи разходи за изграждане на обекта и въвеждането му в експлоатация с
включени всички други дейности към настоящата оферта.
Участника е посочил, че е съгласен при условие, че бъде избран за изпълнител на
обществената поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на
задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.

Участника е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с офертата.
Участника е заявил, че желае авансово плащане в размер на 223 317,86 лв. Участника е
заявил, че е съгласен сумата на аванса да се приспада пропорционално от всяко едно от
следващите плащания до окончателното разплащане.
Участника е заявил, че е съгласен междинните плащания да се извършат, съгласно
проектодоговора – до 80 % от договорната сума, платими в срок до 30 календарни дни, от
подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура,
както и документи, съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи
количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.
Участника е заявил, че е съгласен окончателното плащане – в размер на разликата
между общата цена за изпълнение на договора с включен ДДС, с приспаднати авансови и
междинните плащания да се изплати в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на
Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година и оригинална
фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Участника е заявил, че приема да се счита обвързани от задълженията и условията,
поети с офертата до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за
получаване на офертите.
Приложени са ценови таблици за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

2. ТЕХНОСТРОЙ - Г“ ЕООД, гр. Смядово, оферта отнасяща се за Обособена
позиция №2: „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на ул.
„Беласица“ №5“;
1. Общата цена на инженеринга е в размер общо на 763 227,86 лева, без включен ДДС
и без включени непредвидени разходи за СМР.
2. За изготвяне на работен проект по всички части на обекта: 30 350 лв. без ДДС.
3. За изпълнение на СМР: 722 317,86 лв. без ДДС.
4. За изпълнение на авторски надзор на обекта: 10 560,00 лв. без ДДС.
5. Непредвидени разходи за СМР върху крайната стойност на СМР, в размер на:
72 231,79 лв. без ДДС.
„Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за
възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата стойност на СМР от офертата”,
както следва :
- средна часова ставка 4,40 лв/час ;
- доставно-складови разходи 10 %;
- допълнителни разходи за труд 100 %;
- допълнителни разходи за механизацията 35%
- печалба 10 %;
Участника е гарантирал, че при така предложените условия, в цената на договора за
изпълнение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката
в описания вид и обхват.

Участника е гарантирал, че цената за изпълнение на договора е окончателна и не
подлежи на увеличение и включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката по
обособената позиция.
Участника е посочил, че е съгласен плащането на Цената за изпълнение на договора да
се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.
Участника е посочил, че цената за изпълнение на договора е формирана на базата на
всички присъщи разходи за изграждане на обекта и въвеждането му в експлоатация с
включени всички други дейности към настоящата оферта.
Участника е посочил, че е съгласен при условие, че бъде избран за изпълнител на
обществената поръчка, да представи парична или банкова гаранция за изпълнение на
задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.
Участника е гарантирал, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно
съответствие с офертата.
Участника е заявил, че желае авансово плащане в размер на 320 555,70 лв.
Участника е заявил, че е съгласен сумата на аванса да се приспада пропорционално от
всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане.
Участника е заявил че е съгласен междинните плащания да се извършат, съгласно
проектодоговора – до 80 % от договорната сума, платими в срок до 30 календарни дни, от
подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура,
както и документи, съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи
количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.
Участника е заявил, че е съгласен окончателното плащане – в размер на разликата
между общата цена за изпълнение на договора с включен ДДС, с приспаднати авансови и
междинните плащания да се изплати в срок до 30 (тридесет) дни след подписването на
Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година и оригинална
фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Участника е заявил, че приема да се счита обвързани от задълженията и условията,
поети с офертата до изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за
получаване на офертите.
Приложени са ценови таблици за изпълнение на дейностите предмет на поръчката.
Всички документи в плик № 3 на този участник се подписаха от Енчо Енчев.
С отваряне и оповестяване на предлаганите от участниците цени и подписването им
приключи публичната част от заседанието на комисията.
В закрито заседание, комисията пристъпи към проверка на ценовите оферти на
допуснатите участници с предварително обявените от възложителят условия.
Комисията констатира, че ценовата оферта на участника „ХИДРОСТРОЙ“ АД,
гр. София отнасяща се Обособена позиция №1 „Жилищен блок на територията на
гр.Смядово, находящ се на ул. „Ришки проход” №6, отговаря на предварително
обявените условия.

Комисията констатира, че ценовата оферта на участника „ТЕХНОСТРОЙ - Г“
ЕООД, гр. Смядово, отнасяща се за Обособена позиция №2: „Жилищен блок на
територията на гр.Смядово, находящ се на ул. „Беласица“ №5, отговаря на
предварително обявените условия.
На основание чл. 71 от ЗОП се пристъпи се към оценяване и класиране на офертите на
допуснатите участници по отделните обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ
се на ул. „Ришки проход” №6
Участник „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София
І. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 = 100 т.
1. Подпоказател за предлаган срок за изпълнение на СМР - Ср1=50т
2. Подпоказател за предлаган срок за Проектиране Ср2=50т
ІІ. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 = 80 т.
1. Подпоказател: Последователност и технология на изпълнение на дейностите – 20 т.
2. Подпоказател: Разпределение на дейностите във времето и съответствие на графика с
технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи– 30 т.
3. Подпоказател: Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще
бъдат доставени и вложени в обекта – 30 т.
ІІІ. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3 = 100 т.
1. Подпоказател: Предлагана цена за проектиране– Цпр. = 21 706,80 х 10 =10 т.
21 706,80
Подпоказател: Предлагана цена за СМР– Цсмр. 502 947,70 х 90 =90 т.
502 947,70
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА:
КО = 100 х 0,10 + 80 х 0,40+ 100 х 0,50
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 92 Т.
Обособена позиция №2: „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ
се на ул. „Беласица“ №5
Участник „ТЕХНОСТРОЙ - Г“ ЕООД, гр. Смядово
І. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 = 100 т.
1. Подпоказател за предлаган срок за изпълнение на СМР - Ср1=50т
2. Подпоказател за предлаган срок за Проектиране Ср2=50т
ІІ. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 = 100 т.
1. Подпоказател: Последователност и технология на изпълнение на дейностите – 40 т.
2. Подпоказател: Разпределение на дейностите във времето и съответствие на графика с
технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи– 30 т.
3. Подпоказател: Качествени характеристики на предложените основни материали, които ще
бъдат доставени и вложени в обекта – 30 т.

ІІІ. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3 = 100 т.
2. Подпоказател: Предлагана цена за проектиране– Цпр. = 30 350 х 10 =10 т.
30 350
Подпоказател: Предлагана цена за СМР– Цсмр. 722 317,86 х 90 =90 т.
722 317,86
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА:
КО = 100 х 0,10 + 100 х 0,40+ 100 х 0,50
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 100 Т.
На основание извършеното оценяване, комисията предлага следното класиране по
отделните обособени позиции:
Обособена позиция №1 „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на
ул. „Ришки проход” №6”
ПЪРВО МЯСТО: „ХИДРОСТРОЙ“ АД, получил 92 т.
Обособена позиция №2: „Жилищен блок на територията на гр.Смядово, находящ се на
ул. „Беласица“ №5
ПЪРВО МЯСТО: „ТЕХНОСТРОЙ - Г“ ЕООД, получил 100 т.
След класиране на офертите на участниците заседанието на комисията бе закрито.
Настоящият протокол се изготви на 07.04.2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/П/
;
/ Димитрина Иванова Маринова /
ЧЛЕНОВЕ:
1.
/П/
;
/Тодор Златков Илиев/
2.
/П/
;
/ инж. Калоян Кирилов Киров /
3.
/П/
;
/ Мирослав Жечев Николов /

4.
/П/
;
/ Красимира Желязкова Кирова /
5.
/П/
;
/ инж. Жулиян Димов Желев /
/П/
;
/ Росица Стефанова Савева /

6.

7.
/П/
;
/ Румяна Стефанова Тодорова /
/П/
;
/ Петър Данчев Димитров /

8.

Изготвените протоколи, както и всички други документи, събрани в хода на
провеждане на процедурата за възлагане на поръчката се предадоха и приеха от възложителят
на 07.04.2016г.

ПРЕДАЛ:
/П/
/ Димитрина Маринова/

;

ПРИЕЛ:
/П/
/ Иванка Петрова/

;

