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ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА № 2 – „ОЦЕНКА НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”
на допуснатите участници

След като разгледа ценовото предложение на допуснатия участник за съответствие
с изискванията на Възложителя и констатира, че всички същото отговаря на изискванията
на Възложителя, Комисията допуска до оценка по показател „Оценка на ценовото
предложение” следния участник: „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД.
Комисията извърши оценка на ценовото предложение на допуснатия участник по
определената методика за оценка, съгласно документацията за участие в обществената
поръчка, както следва:
Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели и
тежести в комплексната оценка (КО) на офертите, които се оценяват по следната формула:
Комплексна оценка (КО) = ОТП + ОЦП, където:
1. «ОТП» е оценка по показател «Оценка на техническото предложение” с
подпоказатели ПСП («Предложен срок за проектиране») и ПСС («Предложен
срок за изпълнение на СМР»)
2. «ОЦП» е оценка по показател «Оценка на ценовото предложение»
I. Комисията пристъпи към оценка на показател „Оценка на ценовото предложение“
предвид ценовото предложение на Участника „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД
„ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД
ПОКАЗАТЕЛ „ОЦЕНКА НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (ОЦП) - предложена от
участника обща цена за изпълнение на всички дейности по поръчката, включващи
проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор тегловен коефициент -– 60 %.
Максималният брой точки по този показател е 60 т.
Изчислява се по формулата:
Рmin
ОЦП= 60 х --------, където
Рn
„60” е тежестта на показателя;
Рn– цената, предложена от съответния участник;
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Рmin - предложената минимална цена.
Участникът „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД обща цена 1 597 000,00 лв.
(един милион, петстотин деветдесет и седем хиляди лева) без включен ДДС или 1 916 400
лв. (един милион, деветстотин и шетнадесет хиляди и четиристотин лева) с включен ДДС,
формирана както следва:
1. Цена за изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части и
упражняване на авторски надзор в размер на 69 000,00 лв. (шестдесет и девет хиляди лева)
без включен ДДС или 82 800,00 лв. (осемдесет и две хиляди и осемстотин лева) с включен
ДДС.
2. Цена за изпълнение на строително-монтажните работи в размер на 1 528 000
лв. (един милион, петстотин двадесет и осем хиляди лева) без включен ДДС или 1 833 600
лв. (един милион, осемстотин тридесет и три хиляди и шестстотин лева) с включен ДДС.
Предвид формулата от методиката за оценка и направеното от Участника
„ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД ценово предложение, по показател „Оценка на
ценовото предложение“, Участникът получава 60 точки.
ОЦП = 60 х (1 597 000,00/1 597 000,00) = 60 х 1 = 60 т.
III. Въз основа на направените изчисления, Комисията получи следните
резултати:

№

УЧАСТНИК

1.

„ГЕОПЛАН
КЪНСТРАКШЪН“
ЕООД

Стойност
/лева без ДДС/
1 597 000,00 лв.

„ОЦП”
макс. 60 т.

60 т.

Настоящата оценителна таблица е надлежно приложена и съставлява неразделна
част от Протокол № 3 от 20.09.2018 г. на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране
на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП) за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Инженеринг - изготвяне на технически инвестиционен проект, изпълнение на СМР и авторски
надзор за обект: Административна сграда на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД в
поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44 по
плана на ПЗ "Север", гр. Бургас.", открита с Решение № 5/28.06.2018 г. на Стамен Стамов –
изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, публикувано в РОП под
№ 854607 на 02.07.2018 г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС № 2018/S 125283943 от 03.07.2018 г. и в РОП под № 854609 на 02.08.2018 г., с уникален номер на поръчката в
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РОП № 04178-2018-0001, назначена със Заповед № 1/07.08.2018 г. на Стамен Стамов –
изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД.
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Председател на комисията
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Член на комисията
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Член на комисията
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ИНЖ. МИРОСЛАВ ЖЕКОВ
Член на комисията

(П)

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Член на комисията
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Всички лични данни са заличени на основание чл. 2, ал. 2, ал. 5 от ЗЗЛД.

