ПРОТОКОЛ № 5
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 105/04.11.2015 г. на Стамен
Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, с предмет:
Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: "ИНДУСТРИАЛЕН И
ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС - Етап II - Улична ВиК мрежа" и обявена в Регистъра на
обществените поръчки с уникален номер № 04178-2015-0001.
Днес, 22.03.2016г., в 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска”
№ 26, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед № 1/22.01.2016г. 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. инж. Мария Белински – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП
2. инж. Калоян Костов – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП
3. Станимира Вълчанова – юрисконсулт на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД
4. Розалина Милева – счетоводител на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД
се събра да отвори ценовите оферти на допуснатите участници в горепосочената процедура.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. На заседанието на комисията не
присъстваха представители на участниците и представители на средствата за масова информация.
Тъй като критерия за оценка е „икономически най- изгодна оферта“, на основание чл. 69а, ал.
4, преди отварянето на ценовите оферти, комисията съобщи резултатите от оценяването на
офертите по другите показатели.
Комисията констатира, че пликовете, съдържащи ценовите предложения са запечатани с
ненарушена цялост, подписани от трима от членовете на комисията и от един от представителите
на участниците, присъствали при отварянето на подадените оферти.
І. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници по реда на
постъпването им, при което трима от членовете на комисията подписаха ценовите оферти на
участниците на всяка страница. Комисията констатира следното:
1.Участникът ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ВАЯ 2015“ е предложил общата стойност за изпълнение
предмета на обществената поръчка в размер на 1 992 315,77 лв. без ДДС или 2 390 778,92 лв. с
вкл. ДДС, от които:
№

Наименование

Цена,
в лева без ДДС

1.
2.

Изработване на инвестиционен проект (фаза – технически проект)
Стойност за Изпълнение на СМР (в т. ч. труд, материали и механизация,
оборудване и обзавеждане, машини и съоръжения), на база заданието за
проектиране и на база предложеното от участника техническо

75 000, 00
1 902 315, 77

предложение с включена стойност на допълнително възникнали и
непредвидени видове работи, които ще се доказват в процеса на
строителството, в размер до 10 % от цената на строително – монтажните
работи, изчислени по ценови показатели предложени от участника;
4.

Цена за Упражняване на авторски надзор по време на строителството,
включително разработване на работни детайли и екзекутиви, която сума
е формирана на база посочената на ред 5 часова ставка

5

Часова ставка за упражняване на авторски надзор (лв. на час)

6

30, 00

Стойност без ДДС (т.1-т.4 вкл.)
20 % ДДС

7

15 000, 00

ОБЩА СТОЙНОСТ с вкл.ДДС:

1 992 315, 77
398 463, 15
2 390 778, 92

Участникът е приложил КСС, показатели за ценообразуване и анализни цени. Показатели
за ценообразуване на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е
формирана стойността за изпълнение на СМР:
- Доставно-складови разходи
- 3%;
- Допълнителни разходи;
- Върху труд
- 100%;
- Върху механизация
- 50%;
- Печалба
- 10 %.
2.Участникът ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОКАНАЛ - ПРОЕКТИРАНЕ“, е предложил общата
стойност за изпълнение предмета на обществената поръчка в размер на 1 799 056, 74 лв. без ДДС
или 2 158 868, 09 лв.с вкл. ДДС, от които:
№

Наименование

Цена,
в лева без ДДС

1.
2.

Изработване на инвестиционен проект (фаза – технически проект)
Стойност за Изпълнение на СМР (в т. ч. труд, материали и механизация,
оборудване и обзавеждане, машини и съоръжения), на база заданието за
проектиране и на база предложеното от участника техническо
предложение с включена стойност на допълнително възникнали и
непредвидени видове работи, които ще се доказват в процеса на
строителството, в размер до 10 % от цената на строително – монтажните
работи, изчислени по ценови показатели предложени от участника;

112 500, 00
1 674 056, 74

4.

Цена за Упражняване на авторски надзор по време на строителството,
включително разработване на работни детайли и екзекутиви, която сума
е формирана на база посочената на ред 5 часова ставка

5

Часова ставка за упражняване на авторски надзор (лв. на час)

50, 00 лв./час

Стойност без ДДС (т.1-т.4 вкл.)

6

20 % ДДС
ОБЩА СТОЙНОСТ с вкл.ДДС:

7

12 500, 00

1 799 056, 74
359 811, 35
2 158 868, 09

Участникът е приложил КСС, показатели за ценообразуване и анализни цени.
Показатели за ценообразуване на единичните цени в количествено-стойностната сметка,
при които е формирана стойността за изпълнение на СМР:
-

-

Доставно-складови разходи
Труд
Допълнителни разходи:
o Върху труд
o Върху механизация
Печалба

- 8 %;
– 3,60 лв./час;
- 98%;
- 42%;
- 10 %.

С това приключи публичната част от заседанието на Комисията. Същата продължи
своята работа в закрито заседание.
Комисията продължи своята работа по разглеждането и оценяването на ценовите
предложения в закрито заседание, в непроменен състав на 23.03.2016г. в 09.30 ч.
ІІ. Комисията извърши преглед на представените ценови предложения и установи, че
отговарят на изискванията на Възложителя.
ІІІ. Комисията пристъпи към оценяване офертите на допуснатите участници по
показател „Предлагана цена за изпълнение на поръчката” на всяко едно от предложенията и
пристъпи към определяне на Комплексна оценка (КО) = СРП + ССМР + РПИ + ЦИ, което се
съдържа в таблицата описана по- долу, както следва:
Оценките на участниците по показателя ЦИ се изчисляват по формулата:
ЦИ (точки) = 30 х (ЦИmin / ЦИi), където:
-

ЦИmin е най-ниската предложена цена;
ЦИi е предлагана цена от съответния участник.

Максималният брой точки по тази показател е 30

№ УЧАСТНИК

1. ОБЕДИНЕНИЕ
2.

2015“
ОБЕДИНЕНИЕ
„ВОДОКАНАЛПРОЕКТИРАНЕ“

СРП= 10 х
ССМР= 30 х
РПИ
ЦИ= 30 х
Класиране Класиране
(СРПmin / СРПi) (ССМРmin / ССМРi)max. 30 (ЦИmin / ЦИi) КО
max. 10 точки
max. 30 точки
точки
max. 30 точки max. 100 т.
„ВАЯ
3,33 т.

18 т.

20 т.

27,08 т.

68,41 т.

2

10 т.

30 т.

20 т.

30 т.

90 т.

1

–

ІV. Въз основа на получените резултати при оценяване на участниците по посочената в
документацията Методика за оценка на офертите по показатели, Комисията пристъпи към
класиране на участниците по Комплексна оценка (КО) = СРП + ССМР + РПИ + ЦИ, както
следва:
На първо място: ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОКАНАЛ - ПРОЕКТИРАНЕ“,
представлявано от Димитър Щерионов Костов, създадено от „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД, ЕИК
102116887, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 59,
тел: 056/548 108, факс: 056/ 800 234, ел.поща: office@vodokanalstroy.com, лидер на Обединение
„Водоканал - проектиране“ и „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД, ЕИК
200507906, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ 42, ет.5, ап.10,
тел: 0889 768 888, ел.поща: hydropuls@gmail.com, съдружник в Обединение „Водоканал проектиране“ – 90 т.
На второ място: ОБЕДИНЕНИЕ „ВАЯ 2015“, със седалище и адрес на управление:
гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8, тел: 054/816 100, факс: 054/ 830 252, ел.поща:
office@amshumen.com, представлявано от инж. Димо Христов Димов, създадено от
„АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК 127001597, със седалище и адрес на управление:
гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8, тел: 054/816 100, факс: 054/ 830 252, ел.поща:
office@amshumen.com, лидер на Обединение „Вая 2015“ и „АКВАМОД“ ООД, ЕИК 175338928,
със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост“ 3, бл.301, вх.1, ап.38, тел: 02/974
64 48, факс: 02/ 974 64 48, ел.поща: office@aquamod.eu, съдружник в Обединение „Вая 2015“ - 68,41
т.
Предвид изложеното, Комисията
РЕШИ:
Предлага за изпълнител на обществената поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране,
строителство и авторски надзор) за обект: "ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК-БУРГАС
- Етап II - Улична ВиК мрежа" и обявена в Регистъра на обществените поръчки с уникален номер
№ 04178-2015-0001 - ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДОКАНАЛ - ПРОЕКТИРАНЕ“, представлявано от
Димитър Щерионов Костов, създадено от „ВОДОКАНАЛСТРОЙ“ ООД, ЕИК 102116887, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 59, тел: 056/548 108,
факс: 056/ 800 234, ел.поща: office@vodokanalstroy.com, лидер на Обединение „Водоканал проектиране“ и „ВиК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ“ ООД, ЕИК 200507906, със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Трайко Китанчев“ 42, ет.5, ап.10, тел: 0889 768
888, ел.поща: hydropuls@gmail.com, съдружник в Обединение „Водоканал - проектиране“.
Настоящият протокол е приключен на 23.03.2016г. в 11:00 часа.

Комисията предаде протоколите и офертите на участниците на Възложителя на
23.03.2016г. в 13.00 часа.
ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА
Председател на комисията

/п./

инж. МАРИЯ БЕЛИНСКИ
Член на комисията

/п./

инж. КАЛОЯН КОСТОВ
Член на комисията

/п./

СТАНИМИРА ВЪЛЧАНОВА
Член на комисията

/п./

РОЗАЛИНА МИЛЕВА
Член на комисията

/п./

Приемам протоколите от работата на комисията, назначена със Заповед № 1/22.01.2016г. на
Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, без
забележки.

СТАМЕН СТАМОВ
/п./
/Изпълнителен директор на
„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД/
23.03.2016г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПОДПИСАН НА ХАРТИЯ!

