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ПРОТОКОЛ № 3
от дейността 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 процедура възлагане на обществена поръчка, чрез публично
състезание с предмет: „Извършване на дейности по строителство на улица от о.т. 575
- о.т. 576 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас, обслужващи имоти, попадащи в обхвата
на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД, находяща се в ПЗ "Север" на гр.
Бургас, включително изграждане на улични ВиК мрежи - Етап II и газоснабдяване,
открита с Решение № 8/28.01.2019 г. на Стамен Стамов – изпълнителен директор на
„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, публикувано в РОП под № 891106 на
29.01.2019 г., публикувано обявление в РОП под № 891107 на 29.01.2019 г., с уникален
номер на поръчката в РОП № 04178-2019-0001, назначена със Заповед № 1/27.02.2019 г.
на Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк –
Бургас“ АД.
Днес, 05.04.2019 г. в 10:00 часа в сградата на Община Бургас на ул.
„Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед
№ 1/27.02.2019 г. на Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и
логистичен парк – Бургас“ АД, в състав:
Председател: Златина Георгиева – Председател на Съвета на директорите на
„Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД,
Членове:
1. Калоян Костов – външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП;
2. Нелия Динева - външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП;
3. Цветелина Николова – главен юрисконсулт на „Индустриален и логистичен паркБургас“ АД
4. Розалина Милева – главен счетоводител на „Индустриален и логистичен паркБургас“ АД се събра да проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на
ценовите предложения на допуснатите участници в обществената поръчка с
гореописания предмет.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
Комисията обяви на присъстващите резултатите от оценяването на офертите по
другите показатели:
1. Междинната оценка офертата, представена от допуснатия участник „АКТ
ПАРК“ ДЗЗД е 40 т.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва:
1. Участникът „АКТ ПАРК” ДЗЗД е предложил цена обща цена за изпълнение
на поръчката в размер на 1 246 794,30 лв. (един милион, двеста четиридесет и шест
хиляди, седемстотин деветдесет и четири лева и тридесет стотинки) без ДДС или
1 496 153,16 лв. (един милион, четиристотин деветдесет и шест хиляди, сто петдесет и
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три лева и шестнадесет стотинки) с вкл. ДДС, съгласно приложените КСС към офертата
и включва:
• Стойността за предвидените за изпълнение СМР без ДДС е 1 187 423,14 лв. (един
милион, сто осемдесет и седем хиляди, четиристотин двадесет и три лева и
четиринадесет стотинки) без ДДС съгласно приложените КСС, неразделна част от
ценовото предложение.
• Стойността на непредвидените СМР (5 % (пет процента) от стойността на
предвидените СМР) без ДДС е 59 371,16 лв. (петдесет и девет хиляди, триста
седемдесет и един лева и шестнадесет стотинки), съгласно предложеното КСС.
Елементите на ценообразуването на непредвидените разходи за реализиране на
обекта на поръчката, след доказаната им необходимост и направеното одобрение, и
съответните доказателствени документи за извършването им видовете са както
следва:
o Часова ставка – 5,00 лв./час;
o Допълнителни разходи върху труда – 95 %;
o Допълнителни разходи върху механизацията – 10 %;
o Доставно-складови разходи – 10 %;
o Печалба – 10 %.
С тези действия в 10:15 часа приключи публичната част от заседанието на
комисията.
➢ Комисията продължи своята работа на закрито заседание, с непроменен състав
на 15.04.2019 г. като пристъпи към разглеждане на ценовото предложение за
съответствие с изискванията на Възложителя и констатира, че същото отговаря на
изискванията на Възложителя.
Комисията пристъпи към преглед и оценка на предложената от участника ценова
оферта за изпълнение на поръчката, както и към комплексната оценка на офертите.
Комисията констатира, че участникът е представил ценови параметри, попълнени
по образеца, представен в документацията за обществена поръчка, като същия не
надвишава финансовия ресурс на възложителя и отговаря на неговите изискванията.
Участникът „АКТ ПАРК“ ДЗЗД, от оценка на Предлагани цени параметри е
получил 60 т., определени по следния начин.
1 246 794,30 лв.

ОЦ = 60 х 1 246 794,30 лв. = 60 х 1 = 60 т.
Комплексната оценка, съгласно формулата, посочена в Документацията за
обществена поръчка е изчислена по следната формула:
KО = ПС + ПЦ, където:
КО = 40 т. + 60 т. = 100 т.
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Въз основа на направения преглед на предложените от участница ценови параметри
за изпълнение на поръчката и Техническото предложение и с оглед критерии за
възлагане на обществената поръчка, а именно „Икономически най-изгодна оферта / найниска цена“, комисията пристъпи към класиране както следва:
НА ПЪРВО МЯСТО – „АКТ ПАРК“ ДЗЗД, с участници в обединението „Аква
Системс“ АД и „Торкрет“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул.
„Фердинандова“ № 5, ет. 4, представлявано от Костадин Марков, тел: 056/840489, факс:
056/840464, е-mail: pto.aquasystems@gmail.com – 100 т.
Предвид гореизложеното, Комисията
РЕШИ:
Предлага за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на
дейности по строителство на улица от о.т. 575 - о.т. 576 по плана на ПЗ "Север", гр.
Бургас, обслужващи имоти, попадащи в обхвата на "Индустриален и логистичен паркБургас" АД, находяща се в ПЗ "Север" на гр. Бургас, включително изграждане на улични
ВиК мрежи - Етап II и газоснабдяване, открита с Решение № 8/28.01.2019 г. на Стамен
Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД,
публикувано в РОП под № 891106 на 29.01.2019 г., публикувано обявление в РОП под №
891107 на 29.01.2019 г., с уникален номер на поръчката в РОП № 04178-2019-0001 да
бъде избран участникът „АКТ ПАРК“ ДЗЗД, с участници в обединението „Аква
Системс“ АД и „Торкрет“ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул.
„Фердинандова“ № 5, ет. 4, представлявано от Костадин Марков, тел: 056/840489, факс:
056/840464, е-mail: pto.aquasystems@gmail.com.
Настоящия протокол е приключен на 15.04.2019 г., в 16:00 ч.
Комисията проведе общо 2 заседания – едно закрито и едно открито.

