ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС
8000 Бургас, ул.”Хаджи Димитър” № 14, ет.2
тел: 056/ 82 03 58; моб.тел: 0876 469 246
www.industrialpark-burgas.bg; електронна поща: contact@industrialpark-burgas.bg

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 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 125-283943 от
03.07.2018 г. и в РОП под № 854609 на 02.08.2018 г., с уникален номер на поръчката в РОП № 04178-20180001, назначена със Заповед № 1/07.08.2018 г. на Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален
и логистичен парк – Бургас“ АД.

Днес, 20.09.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Община Бургас на ул. „Александровска” № 26,
етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед №1/07.08.2018 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. урб. Николай Цоцомански – външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП;
2. инж. Калоян Костов – външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП;
3. инж. Мирослав Жеков – външен експерт, съгласно чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП;
4. Цветелина Николова –юрисконсулт на „Индустриален и логистичен парк-Бургас” АД;
се събра да проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения
на допуснатите участници.
На заседанието присъстваха следните представители на участниците в процедурата:
Венцислав Петров Кръстев - упълномощен представител на участника „АРТСТРОЙ 1
КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД.
Комисията обяви на присъстващите резултатите от оценяването на офертите по другите
показатели:
1. Междинната оценка на офертата, представена от участника „ГЕОПЛАН
КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД 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 „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД е предложил обща цена
1 597 000,00 лв. (един милион, петстотин деветдесет и седем хиляди лева) без включен ДДС или
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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.
С тези действия в 10:15 часа приключи публичната част от заседанието на комисията.
➢ Комисията продължи своята работа на закрито заседание, с непроменен състав в същия ден
след приключване на публичната част от заседанието, като пристъпи към разглеждане на ценовото
предложение за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира, че същото отговаря на
изискванията на Възложителя.
Комисията извърши оценка по показател „Оценка на ценовото предложение”, съгласно
Оценителна таблица № 2, неразделна част от настоящия протокол, приложи формулата за
комплексна оценка, съгласно одобрената методика за оценка и извърши класиране на
допуснатите участници, описано в Оценителна таблица № 3 с комплексна оценка, неразделна
част от настоящия протокол както следва:
На първо място: „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 201432883,
със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико
Търново 5000, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, телефон: 0888166122, е-mail geoplanconstr@abv.bg,
представлявано от Кристиян Пламенов Дешков – 100 т.
Комисията предлага за изпълнител участника класиран на първо място, а именно:
„ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 201432883, със седалище
и адрес на управление: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000,
ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, телефон: 0888166122, е-mail geoplanconstr@abv.bg, представлявано от
Кристиян Пламенов Дешков – 100 т.
Комисията предлага да бъде сключен договор с класирания на І-во място участник.
Неразделна част от настоящия протокол е Оценителна таблица № 2 за оценка по показател:
ОЦП „Оценка на ценовото предложение“, както и Оценителна таблица № 3 за комплексна оценка на
офертата на допуснатия участник, подписани от всеки от членовете на комисията.
Комисията приключи своята работа на 20.09.2018 г. в 11:30 часа, като същата проведе общо 2
(две) заседания – едно открито и едно закрито и изготви и подписа настоящия протокол в един
оригинален екземпляр.
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ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА
Председател на комисията

(П)

УРБ. НИКОЛАЙ ЦОЦОМАНСКИ
Член на комисията
ИНЖ. КАЛОЯН КОСТОВ
Член на комисията

(П)

ИНЖ. МИРОСЛАВ ЖЕКОВ
Член на комисията

(П)

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Член на комисията

(П)

(П)

Данните са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на личните данни.
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