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Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА ________04.10.2018 г.__________,
след осъществен контрол по реда на чл.97, ал.4 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ№3
Днес, 02.10.2018 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01477/03.09.2018 г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С
ОБЕКТ :“ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ
„Н. ВАПЦАРОВ“, ГР. ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС, ОСНОВНА СГРАДА И
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”, в следния състав:
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Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
Резервни членове: Мария Динкова – гл.юрисконсулт при ОА-Царевo
I.
Комисията се събра със задача да продължи своята работа на основание чл.72,
ал.3 от ЗОП по оценяване на представените обосновки за начина на формиране на
предложеното от участника „Булконс груп“ ЕООД ценово предложение по
отношение на тяхната обективност, относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на
които се позовава участника, както и да извърши оценка и класиране на допуснатите
оферти за участие .
От участника е изискано, с нарочно писмо, да представи подробна писмена
обосновка за начина на образуване на предложеното ценово предложение по
настоящата поръчка в срок от пет работни дни от получаване на искането за това.
Искането е получено от участника в по-долу посочения срок:
Пореден
номер

1.

Наименование
на участниците

Дата на изпращане
на искането за
подробна
писмена обосновка

„Булконс груп“ ЕООД 26.09.2018 г. по имейл

Дата на получаване
на подробната
писмена обосновка
деловодството на
Община Царево
Вх.№53-01-1425 от
28.09.2018 г.

в

в

Комисията констатира, че в определения по чл.72, ал.1 ЗОП срок и в съответствие с
разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗОП в деловодството на Община Царево е представена
изисканата писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение от
„Булконс груп“ ЕООД.
След като комисията установи, че представените обосновки са допустими
за разглеждане като постъпили в определения за това срок , комисията пристъпи
към:
I.Разглеждане и анализ на представената обосновка от участника „Булконс груп“
ЕООД.
Участникът е представил подробна писмена обосновка, относно начина на образуване
на обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка, в които е изложил
наличието на следните обстоятелства:
 Икономически особености на предоставяните услуги чл.72, ал. 2 , т.1 от ЗОП и
избрано техническо решение по чл. 72. aл. 2, т. 2 от ЗОП .
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Участникът е приложил Таблица № 1 , в която е посочил всички разходи за
възнаграждението на всички експерти , включени в екипа, както и разходите за
материали и консумативи, печалба и непредвидени разходи. Към „Булконс груп“
ЕООД са назначени на договори всички предложени експерти, като част от разходите
за заплати, осигуровки и данъци са предвидени и в общия разчет на фирмата и поради
това не се налага повторно калкулиране на целия разход за тях. Приложена е справка
от НАП, която доказва, че експертите са назначени на трудов договор. Предвид
характера на услугата, която ще се изпълнява, нейното осъществяване основно е
свързано с професионалните знания, умения и капацитет на експертите. Предложения
екип на „Булконс груп“ ЕООД, разполагат с богат опит, свързан с оценката за
съответствие на проекти и упражняване на строителен надзор, притежават
удостоверения за пълна проектантска правоспособност по съответната част. Екипът е с
отлични познания по нормативните изисквания, строителните правила , условията за
съставяне на актове и протоколи за подготовка, изпълнение и приемане на СМР и са
запознати с техническите, санитарно-хигиените , екологичните и противопожарни
изисквания, което е важен етап от работата на консултанта. Направеното ценово
предложение е въз основа разчетите в Приложение № 1, което доказва възможността за
участието на достатъчно подготвен екип, за качествено изпълнение на услугата.
По отношение на предложеното техническо решение, участникът изброява основни
предимства за по-малки разходи, като някои от тях са: експертите на дружеството
изпълняват и други ангажименти в района на община Царево, което намаля
командировъчните и транспортни разходи; налични транспортни средства, даващи
възможност за бърза реакция и посещение на обекта; специализиран софтуер, за
управление на качеството; дружеството няма допълнителни финансови ангажименти,
които да обременяват и утежняват бюджета при формиране на ценовото предложение,
дружеството разполага с нает офис в гр.Царево, което се доказва с приложен договор за
наем. Офисите –в гр.Царево и централния в гр. София са оборудвани с необходимото
обзавеждане, компютърна техника, софтуерно обезпечаване, което не налага
допълнителна инвестиция в тях. Предложената от участника цена е конкурента заради
максимално икономично изпълнение на поръчката, поради разпределение на
времевата ангажираност на отделните членове на екипа, възнаграждение на експертите,
изчислени на база почасова ставка и рационално предвиждане на часовете заетост и
заради материалната обезпеченост.
Анализ на обосновката и мотиви на комисията за подробната писмена обосновка
Участникът е представил пълна и подробна обосновка за начина на образуване на
обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка.
Обосновката се отнася до икономически особености на предоставяните услуги чл.72,
ал. 2 , т.1 от ЗОП и избрано техническо решение по чл. 72. aл. 2, т. 2 от ЗОП .
Комисията счита, че получената обосновка на образуване на обща цена за
изпълнение на предмета на обществената поръчка е пълна, подробна и обективна,
относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, на които се е позовал
участникът и не са налице обстоятелствата по чл. 72, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
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Комисията счита, че представените доказателства са достатъчни да обосноват
предложените от участника цени и приема получената обосновка за начина на
образуването им. Комисията счита, че обосновката съдържат информация, от която по
безспорен начин да се заключи, че предложените цени са обективни и реални.
В доказателство на изложените обстоятелства са приложение: договори за наем,
сертификати за контрол на качеството,управление на околната среда, фактури за
закупено офис оборудване, талони за регистрация на собствени МПС.
С оглед гореизложеното комисията счита, че е налице обективна връзка между
направеното от участника предложение и изложените в тази посока обстоятелства,
налице са доказателства за тях и изложените обстоятелства са свързани с хипотезите на
чл.72, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП. Поради това, че сочените от участника обстоятелства са
обстоятелства, свързани с избрани технически решения и икономически особености на
предоставяните услуги, същите обосновават разликата в стойността на предложената
от него цени за изпълнение между него и останалите участници.
Във връзка с горното комисията прецени, че посочените от участника обстоятелства
за начина на образуване на обща цена за изпълнение на предмета на обществената
поръчка са пълни, обективни и доказани и комисията приема представената писмена
обосновка на участника „Булконс груп“ ЕООД.
В заключение комисията обобщи своето единодушно решение:Допуска до
етапа оценка на ценовите предложения и класиране на офертите
следните
участници в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:
1.
2.
3.
4.
5.

„Дедал“ ЕООД;
« Булконс груп» ЕООД;
„Васстрой –Консулт“ ООД,;
„В консулт проект“ ЕООД;
„СС Консулт“ ЕООД ;

Съгласно одобрената от Възложителя документация обществената
поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Комисията извърши следното класирането на участниците в низходящ
ред, като започна от офертата с най-ниска цена за изпълнение на поръчката:
1. Първо място: „Булконс груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
София, ж.к. Красно село, бл. 59, ет.6. ап.23 представлявано от Стефан Статев
Петров, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 9780 (девет хиляди
седемстотин и и осемдесет лева) без ДДС.
2. Второ място: „В Консулт проект“ ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Бургас 8000, ж.к. Изгрев, бл. 187, вх. 1, ет. 3, ап. 18, представлявано от Георги
Илиев Василев, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 9888 (девет
хиляди осемстотин осемдесет и осем лева) без ДДС.
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3. Трето място: „Васстрой –Консулт“ ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 44 А, вх.В, ет.1, представлявано от Илия Парушев
Василев, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 11 111.00 (единадесет
хиляди сто и единадесет лева) без ДДС.
4. Четвърто място: „Дедал“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Несебър, ж.к. Младост, бл. 50, партер, представлявано от Надрияна Георгиева
Василева, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 12 970.00
(дванадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева) без ДДС.
5. Пето място: „СС Консулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.
Варна ул.Страхил Войвода № 36, представлявано от Стоян Станчев Стоянов, с
предлагана цена за изпълнение на поръчката 15 250 (петнадесет хиляди
двеста и петдесет лева) без ДДС.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на
Възложител на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА
НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ
ВРЪЗКА
С
ОБЕКТ
:“ПОДОБРЯВАНЕ
НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ“, ГР. ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС,
ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН” да обяви класирането и да
обяви за изпълнител:
„Първо място: „Булконс груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ж.к. Красно село, бл. 59, ет.6. ап.23 представлявано от Стефан Статев
Петров, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 9780 (девет хиляди
седемстотин и и осемдесет лева) без ДДС.
С тези действия приключи работата на Комисията.
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево и
в същия ден да се изпрати на участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 02.10.2018 г. 10:25 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Председател: инж. Златинка Кирякова – …………………………………..
Членове: 1. Илина Ангелова – ………………………………………
2. Катя Анестиева – ………………………………………
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.
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