ПРОЕКТ BG051P0001 -4.2.05„Да направим училището
привлекателно за .младитехора”

Европейски съюз

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд

ПРОТОКОЛ
Днес 12.01.2015 г.се състави настоящия протокол от дейността на комисия,
назначена със Заповед №ПОС-02-219/05.12.2014г. за разглеждане, оценка и класиране
на получените оферти в публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда
на Глава VIII“a“ от ЗОП
с предмет “ Доставка на материали и консумативи за
изпълнение на Инструкцията за изпълнение на дейностите по „Да направим училището
привлекателно за младите хора-Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към
Европейски Хоризонти-УСПЕХ” и сходни за нуждите на:
• ДФСГ „Интелект
гр.Плевен;
• проект „Нова възможност за моето бъдеще"В0051РС)001-4.2.05-0001;
• проект „Близки срещи от пети вид“ - LLP-2013-COM-BP-03 ;
• проект„Дигитални умения и иновативни подходи в мениджмънта на малкия и
средния бизнес" - № 2014-1- BG1-KA102-000231

L Състав на комисията:
Председател : Михаела Стефанова Карамфилова на длъжност -ГЩУПД
Ч ленове:
1.Галя Антонова Димитрова на длъжност - ПДУД
2.Веселина Иванова Иванова - правоспособен юрист
3. Галя Георгиева Петрова на длъжност - главен счетоводител
Комисията се събра в 12:00 часа, в кабинет на директора за изпълнение на заповед
№ПОС-02-219/05.12.2014г. на Директора на ДФСГ „Интелект“.
В 12:00 часа г-жа Тодорина Димитрова - завеждащ административна служба в
училището предаде на Председателя на комисията списък за вписване на постъпилите
оферти и два броя оферта.
Председателят на Комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срокдо 16:00 часа на 30.12.2014 г.,
//. Постъпилите предложения, са както следва :

1

Н аименование на
кандидата
„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД

гр.Плевен

2

„Перун ККБ“ЕООД

гр.Благоевград

№

седалищ е

представител
на кандидата
Веселин
Иванов Балев
Кирил
Кирилов

Инвестира във вашето (гъдеще!

входящ
№
1209

дата
30.12.2014г.

1210

30.12.2014г.
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Европейски съюз

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси ”,
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Европейски социален фонд

След получаване и запознаване със списъка на участниците, всеки от членовете на
комисията подписа декларация съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП).
Съгласно чл. 34 от ЗОП, кворумът и квалификацията на комисията по процедурата
са налице.
Въпреки правото им, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП на откритото заседание не
присъстваха представители на участниците в откритата процедура за избор на
изпълнител.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата, съгласно описания в чл. 68, ал. 4 и 5
ЗОП ред.
След проверка на цялостта и непрозрачността на пликовете, комисията пристъпи
към отваряне на офертите и констатира наличието на Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3
за всяка от постъпилите оферти.
///.Комисията установи следното:
1.Офертата на „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД, гр.Плевен, п.к.5800 ул.‘‘Дойран“63 А
съдържа: един брой непрозрачен и с ненарушена цялост Плик № 1, в него една
папка; един брой непрозрачен и с ненарушена цялост Плик № 2 в него една папка и
Плик № 3-1 брой.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП
Плика с предлагана цена от офертата на „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД, бе подписан от
четиримата членове на комисията.
Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, председателя на комисията отвори Плик № 2
„Техническо предложение” на:
„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ'‘ЕООД, гр.Плевен и предостави на четиримата членове на
комисията да подпишат съдържащите се в него документи
Председателя на комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”на,,ВЕСЕЛИН
БАЛЕВ“ЕООД, гр.Плевен и оповести документите, които се съдържат в папката.
След извършване на горното, Комисията приключи с публичната част на своите
действия и продължи своята работа, съгласно чл. 68, ал. 7 от ЗОП, като пристъпи към
проверка за съответствието на наличието и редовността на представените от
участниците документи в Плик № 1 с предварително обявените от Възложителя
условия.
В резултат на проверката на офертата, Комисията направи следните констатации:
Участник: „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД, като дружеството се представлява от Веселин
Иванов Балев, управител.
Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно чл. 56, ал. 1 от
ЗОП и тези посочени от Възложителя в документацията за участие, а именно:
о Оферта за участие - Образец № 1;
о Списък на документи;
о Документи за регистрация и удостоверение за вписване в търговски регистър
о Копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ
о Копие от регистрация по ЗДДС, заверено „вярно с оригинала“;

Инвестира във вашето бъдеще!
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о

Списък придружен от копия на референции от предишни възложители от
изпълнени сходни с предмета на съответните обособени позиции, за които се
предлага офертата
о Декларация на кандидата по образец № 3;
о Оферта по образец -приложение №4-оригинал
о Декларация за неизползване на подизпълнители-по образец приложение №7
о Проект на договор;
о Заверено копие на документ за въведена система за управление на качеството
по ISO 9001
о Техническа оферта по образец
о Ценова оферта по образец
Същите са редовни и отговарят на изискванията на Възложителя
Във връзка с изпълнение на чл. 68, ал. 7 от ЗОП, Комисията взе единодушно
следното
РЕШЕНИЕ:
съответствуващи на изискванията

Приема за редовни и
към участника
представените от:
Участник - „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД, с адрес за кореспонденция гр.Плевен,
п.к.5800 ул.“Дойран“63 , документи, съгласно Списък на документите в плик № 1 от
офертата на участника.
След направения преглед на документите в Плик 1 на участника, комисията взе
единодушно следното решение:
РЕШЕНИЕ:
Допуска до следващ етап на разглеждане и оценка (документи в Плик 2 техническо предложение и Плик № 3 - ценово предложение) офертата на „ВЕСЕЛИН
БАЛЕВ“ЕООД, гр.Плевен която отговаря на изискванията за подбор (минимални
изисквания - административни и технически) на възложителя.
2. Офертата на „Перун ККБ“ЕООД, гр.Благоевград п.к.2700 ул.“д-р Хр.Татарчев“22
съдържа: един брой непрозрачен и с ненарушена цялост Плик № 1, в него една
папка; един брой непрозрачен и с ненарушена цялост Плик № 2 в него една папка и
Плик № 3-1 брой.
Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП
Плика с предлагана цена от офертата на „Перун ККБ“ЕООД, бе подписан от
четиримата членове на комисията.
Съгласно чл. 68, ал. 5 от ЗОП, председателя на комисията отвори Плик № 2
„Техническо предложение” на:
„Перун ККБ“ЕООД, гр.Плевен и предостави на четиримата членове на комисията
да подпишат съдържащите се в него документи
Председателя на комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор”на „Перун
ККБ“ЕООД и оповести документите, които се съдържат в папката.
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След извършване на горното, Комисията приключи с публичната част на своите
действия и продължи своята работа, съгласно чл. 68, ал. 7 от ЗОП, като пристъпи към
проверка за съответствието на наличието и редовността на представените от
участниците документи в Плик № 1 с предварително обявените от Възложителя
условия.
В резултат на проверката на офертата. Комисията направи следните констатации:
Участник; „Перун ККБ“ЕООД, като дружество се представлява от Кирил Кирилов ,
управител.
Участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно чл. 56, ал. 1 от
ЗОП и тези посочени от Възложителя в документацията за участие, а именно:
о Оферта за участие - Образец № 1;
о Списък на документи;
о Документи за регистрация и удостоверение за вписване в търговски регистър
о Копие от регистрация по ЕИК/БУЛСТАТ
о Копие от регистрация по ЗДДС, заверено „вярно с оригинала“;
о Списък придружен от копия на референции от предишни възложители от
изпълнени сходни с предмета на съответните обособени позиции, за които се
предлага офертата
о Декларация на кандидата по образец № 3;
о Оферта по образец -приложение №4-оригинал
о Декларация за неизползване на подизпълнители-по образец приложение №7
о Проект на договор;
о Сертификат за регистрация по ISO 9001
о Заверено копие на документ за въведена система за управление на качеството
по ISO 9001
о Техническа оферта по образец
о Ценова оферта по образец
Същите са редовни и отговарят на изискванията на Възложителя
Във връзка с изпълнение на чл. 68, ал. 7 от ЗОП, Комисията взе единодушно
следното
РЕШЕНИЕ:
Приема за редовни и съответствуващи на изискванията към участника
представените от:
Участник - „Перун ККБ“ЕООД, с адрес за кореспонденция гр.Благоевград п.к.2700
ул.“д-р Хр.Татарчев“22, документи, съгласно Списък на документите в плик № 1 от
офертата на участника.
След направения преглед на документите в Плик 1 на участника, комисията взе
единодушно следното решение:

УГнвестира във вашето бъдеще!
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ЕСФ

БългарияН

Европейски социален фонд

РЕШЕНИЕ:
Допуска до следващ етап на разглеждане и оценка (документи в Плик 2 - техническо
предложение и Плик № 3 - ценово предложение) офертата на „Перун ККБ“ЕООД
гр.Благоевград, п.к.2700 ул.“д-р Хр.Татарчев“22 която отговаря на изискванията за
подбор (минимални изисквания - административни и технически) на възложителя.

1УПостъпилите предложения са както следва по обособени позиции
№
1
2

Н аименование
на кандидата
„ВЕСЕЛИН
БАЛЕВ“ЕООД
„Перун
ККБ“ЕООД

1
X

2
-

3

4

5

6

-

-

X

X

7
X
X

8

9

X

X

X

X

ЗАБЕЛЕЖКА:
По позиция №2, №3 и №4 няма подадени и отговарящи на ЗОП оферти прекратяват се на основание чл.39 ал.1. Възлагането им ще се извърши по реда на
чл.14, ал.5,т.2 от ЗОП.

V. Оценяване на офертите на допуснатите участници - критерии
«Икономически най-изгодна оферта»________________________________
ПОЗИЦИЯ №1
1

критерии «Икономически най-изгодна
оферта»
100.00

КАНДИДАТ

№

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД

ПОЗИЦИЯ №5
1

критерии «Икономически най-изгодна
оферта»
100.00

КАНДИДАТ

№

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД

ПОЗИЦИЯ №6
1

критерии «Икономически най-изгодна
оферта»
100.00

КАНДИДАТ

№

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД

ПОЗИЦИЯ №7
1
2

критерии «Икономически най-изгодна
оферта»
100.00
61.84

КАНДИДАТ

№

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД
„Перун ККБ“ЕООД

ПОЗИЦИЯ №8
№
1
2

критерии «Икономически най-изгодна
оферта»
100.00
29.64

КАНДИДАТ

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД
„Перун ККБ“ЕООД

ПОЗИЦИЯ №9

Инвестира във вашето бъдеще!
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оферта»
1
2

100.00
52.12

„В ЕС ЕЛ И Н БА Л Е В “ ЕО О Д
„Перун ККБ“ЕООД

VI Комисията предлага следното класиране на участниците:

ПОЗИЦИЯ №1
№
1

КАНДИДАТ

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД

критерии «Икономически
най-изгодна оферта»
100.00

КРАЙНО
КЛАСИРАНЕ
1-ВО МЯСТО

ПОЗИЦИЯ №5
№
1

КАНДИДАТ

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД

критерии «Икономически
най-изгодна оферта»
100.00

КРАЙНО
КЛАСИРАНЕ
1-ВО МЯСТО

ПОЗИЦИЯ №6
№
1

КАНДИДАТ

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД

критерии «Икономически
най-изгодна оферта»
100.00

КРАЙНО
КЛАСИРАНЕ
1-ВО МЯСТО

ПОЗИЦИЯ №7
№
1
2

КАНДИДАТ

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД
„П ерун К К Б “Е О О Д

критерии «Икономически
най-изгодна оферта»
100.00
61.84

КРАЙНО
КЛАСИРАНЕ
1-ВО МЯСТО
2-РО МЯСТО

ПОЗИЦИЯ №8
№
1
2

КАНДИДАТ

„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД
„П ерун К К Б“ ЕО О Д

критерии «Икономически
най-изгодна оферта»
100.00
29.64

КРАЙНО
КЛАСИРАНЕ
1-ВО МЯСТО
2-РО МЯСТО

ПОЗИЦИЯ №9
критерии «Икономически
КРАЙНО
КЛАСИРАНЕ
най-изгодна оферта»
100.00
1-ВО МЯСТО
1
„ВЕСЕЛИН БАЛЕВ“ЕООД
52.12
2-РО МЯСТО
2
„П ерун К К Б‘"ЕООД
Настоящият протокол, съставен на 12.01.2015г. и цялата документация в процедурата се предава
на възложителя за вземане на решение по чл.73, ал.1; чл. 83, ал. 2 или чл. 83з, чл.101“а“ в от ЗОП.
№

КАНДИДАТ
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•
Класирането се извършва за всяка обособена позиция по отделно.
•
Критерии за извършване на избора на изпълнител: “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценено при следните критерии:
•
предложена цена (Кц) -70%
•
График ( срок и начин) на доставка(Кс) -30%
Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.
Комплексната оценка за всяко предложение “К” представлява сбор от получените оценки на
предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в
комплексното оценяване и се изчислява по формулата:
К = Кц + Кс
1. По показател Кц:
Максималният брой точки по този показател е 70.
Оценката на участниците по показател - Кц, се изчислява по следната формула:
К ц= С min х70
С
където:
“С min” е най-ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на поръчката),
“С” е общата цена на участника.
Общата цена се калкулира от комисията.
2. По показател Кс
Максималният брой точки по този показател е 30, а стойността му се оценява по
следната формула:

С
Кс = --------- *30
Сп
където:
Кс - броят на точките на критерия,
С - най-краткият срок на доставка,
Сп- предложението на кандидата за срока на доставка
Забележка: критерият Кс е за кандидатът предложил най-кратък срок на доставка в работни дни,
същият получава максимален брой точки. Останалите кандидати получават точки по формулата
посочена по-горе.
При определяне на оценката по този показател комисията преценява реалистичността на оферирания
срок с обосновката от техническата оферта.

Инвестира във вашето бъдеще!

