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ПРОТОКОЛ -ДОКЛАД  
на  основание  чл.181, ал.4 от  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП) във  връзка  с  
чл.103 от  ЗОП  от  дейността  на  комисия, назначена  със  заповед  №  РД-01-05- 

258/03.07.2020г. на  кмета  на  община  Кочериново  

Действия  на  комисията  : 

На  03.07.2020 година, в  14:00 часа  , комисия  в  състав: 

Председател: 
1. Анелия  Живкова  Георгиева  -юрист  
Членове: 
2.Стефан  Валентинов  Стоянов  - строителен  техник  
З. Анна  Стефанова  Михалкова- икономист  
се  събра  да  разгледа, оцени  и  класира  посrьпилите  оферти  за  участие  в  публично  
състезание  за  избор  на  изпълнител  на  обществена  поръчка  с  предмет: "Аварийно- 
възстановителни  работи  за  водоснабдяване  на  гр. Кочериново  - аварийно  
изграждане  на  Н.Р. за  ПБН  - 500куб.м  и  аварийен  ремонт  на  съществуващи  
резервоари, находящи  се  в  местност  Ридо, гр. Кочериново, община  Кочериново" 
уникален  номер  на  поръчката  в  Регистъра  на  обществените  поръчки  на  АОП  №  00777- 
2020-0003 
На  заседанието  на  комисията  присъстваха  всички  редовни  членове. На  заседанието  на  
комисията  не  присъствака  представители  на  участниците  в  процедурата. Председателят  
на  комисията  запозна  присъстващите  със  съдържанието  на  заповед  №  РД-01-05- 
258/03.07.2020г. на  кмета  на  община  Кочериново  

За  участие  в  процедурата  е  посrьпила  една  оферта  

1. Оферта  .№  1 с  вх. №  ОП-ОЗ-2 получена  на  02.07.2020. в  14:57ч. от  ДЗЗД  „Гео  - 
Нивел  ХДК" 
Комисията  установи, че  офертата  е  подадена  в  съответствие  с  изискванията  на  чл. 47, ал. 
1 и  ал. 2 от  ППЗОП  и  документацията  за  участие  - в  запечатана  непрозрачна  опаковка. 

Комисията  оповести  съдържанието  на  офертата  и  извърши  проверка  за  наличието  на  
отделен  запечатен  плик  с  надпис  "Предлагани  ценови  параметри". 

В  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл. 54, ал.4 от  ППЗОП  трима  членове  на  
комисията  подписаха  техническото  предложение  и  плика  с  надпис  "Предлагани  ценови  
параметри " на  участника. 

В  съответствие  и  в  изпълнение  на  чл. 54, ал. 7 и  ал.8 от  ППЗОП, Комисията  
извърши  проверка  за  съответствието  на  представените  документи  с  изискванията  към  
лично  състояние  и  критериите  за  подбор, поставени  от  възложителя, като  провери  и  за  



След  разглеждане  на  представените  документи  от  офертата  на  участника, 
комисията  констатира, че  участникът  е  декларирал  в  е-ЕЕДОП  всички  обстоятелства  и  е  
представил  всички  изискуеми  документи  от  документацията  за  настоящата  обществена  
поръчка  и  не  са  констатирани  липси  и  несъответствия . 

Документите  по  чл.39, ал.2 от  ППЗОП, съдържащи  се  в  офертата  на  участника, 
отговарят  на  изискванията  към  личното  състояние  и  критериите  за  подбор, поставени  от  
възложителя. 

Комисията  продължи  своята  работа  на  основание  чл.56, ал.2 от  ППЗОП  с  разглеждане  на  
предложенията  за  изпълнение  на  поръчката  на  оферта  №  1 подадена  от  Д33Д  „Гео  - 
Нивел  ХДК", както  следва: 

Кратко  описание  на  предложенето  на  участника  съгласно  за  изискавняита  на  
възложителя  по  показател  П1 „Подход  за  изпълнение  на  предмета  на  поръчката" 
(HH): 

Участникът  е  представил  коректно  попълнен  образец  №  2 от  утвърдените  образци  към  
документацията  за  участие  в  процедурата.Техническото  предложение  е  изготвено  в  
съответствие  с  Техническата  спецификация  на  възложителя  и  съдържа: описание  на  
съществуващото  положение  на  обекта  на  поръчката. Описана  е  предлаганата  от  
участника  организацията  на  изпълнение  на  обекта, включващ  текнологична  
последователност  на  дейностите, показана  е  взаимовръзката  между  отделните  задачи, 
които  ще  бъцат  изпълнени  като  е  съобразена  утвърдената  от  възложителя  текническа  
спецификация. Участникът  е  описал  ресурсната  обезпеченост  на  дружеството  за  
изпълнение  на  поръчката  в  т.ч. човешки, ресурси, техника  и  механизация. Разписани  са  
задълженията  и  отговорностите  на  екипа  ангажиран  с  изпълнението  на  предмета  на  
поръчката, като  същите  съответстват  на  предсатвения  линеен  гарфик. Участникът  е  
изложил  план  за  комуникация  и  ккорединация  в  кода  на  изпълнение  на  предмета  на  
поръчката, като  е  съобразил  особеностите  на  обекта  и  заинтересованите  страни. 
Участникът  е  разгледал  идентифицираните  като  минимално  необходими  базови  мерки  за  
ограничаване  на  негативното  влияние  от  строителния  процес  върку  околната  среда, като  
при  разглежаднето  им  е  съобразил  спецификата  на  предвидените  строителни  работи  
Предвидено  е  предприемане  и  прилагане  на  конкретни  действия  в  случаите  на  
отклонение  от  изпълнението  на  мерките. Предсатвен  е  подробен  и  детайлен  линеен  
график  за  изпълнение  на  предмета  на  поръчката. 

Констатаиии  на  комисията  .  членовете  на  комисията  констатирака, че  в  
предложеtiието  на  участника  за  изпълнение  на  предмета  на  поръчката  съответства  на  
минималните  изисквания  на  възложителя 	за  обезпечаване  изпълнението  на  
необходимите  действия  за  изпълнението  й. 

Решение  на  комисията:  след  прилагане  на  утвърдената  от  възложителя  методика  за  
оценка, членовете  на  комсияита  поставиха  оценки  по  техническите  показатели  
на  оферта  №  1 подадена  от  Д33Д  „Гео  -Нивел  ХДК" по  показател  П1 
„Подкод  за  изпълнение  на  предмета  на  поръчката" (ПИ)да  получи  50 точки. 

Мотиви: Техническо  предложение  на  участника  отговаря  на  предварително  обявените  
изисквания  на  възложителя, съдържа  задължително  изискуемите  елементи  и  в  
своята  последователност, гарантира  навременното  постигане  на  резултати. 

На  09.07.2020г. от  10:00 часа  се  проведе  заседание  по  отваряне  и  оповестяване  на  
ценовите  предложения . 
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Плик  „Предлагани  ценови  параметри" съдържащ  се  в  офертата  на  ДЗЗД  „Гео  —Нивел  
ХДК" бе  отворен  . 
Предложената  обща  стойност  на  поръчката  е  849 710.21лв. / осемстотин  четиридесет  
и  девет  хилиди  седемстотин  и  десет  лева  и  двадесет  и  една  стотинки/ без  ДДС  
Цена  за  изпълнение  на  поръчката  без  непредвидени  разходи  -772 463.83 лв. / 
седемстотин  седемдесет  и  две  хиляди  четиристотин  шестдесет  и  три  лева  и  
осемдесет  и  три  стотинки/ без  ДДС  

Комисията  установи, че  пликът  „Предлагани  ценови  nараметри" на  участника  съдържа  
Ценово  предложение  и  приложена  към  него  количествена  сметка. Предвид, което  
комисията  констатира, че  всички  документи, които  са  част  от  съдържанието  на  Плик  с  
надпис  „Предлагани  ценови  параметри", съгласно  документацията  за  участие  в  
процедурата  са  налични  и  представени  в  цялост. 

Членовете  на  комисията  извършиха  проверка  за  грешки  между  цифрова  и  
изписана  с  думи  цена  в  ценовото  предложение  на  участника  и  констатираха, че  няма  
такива  - същото  отговаря  на  изискванията  на  възложителя, разписани  в  документацията  
за  участие  в  настоящата  обществената  поръчка. 

След  извършено  сравняване  на  предложената  цена  с  максимално  допустимата  
прогнозна  стойност, обявена  от  възложителя, комисията  установи, че  ценовото  
предложение  на  участника  съответства  на  изискванията  на  възложителя. 
С  оглед  на  констатираното, комисията  допуска  участника  ДЗ3Д  „Гео  —Нивел  ХДК" 
до  оценка  на  ценовото  предложение, съгласно  предварително  обявената  от  възложителя  
Методика  за  комплексна  оценка  на  офертите. 

Комисията  реши  оферта  №  1 подадена  от  Д33Д  „Гео  —Нивел  ХДК°f по  показател  
„Ценово  предложение" / ЦП/ да  получи  50 точки. 

След  извършване  на  необходимите  изчисления  Комисията  пресметна  и  определи  
комплексната  оценка  на  участникае, както  следва: 

1 Оферта  №1 подадена  от  ДЗЗД  „Гео  —Нивел  ХДК" -100 точки  

Комисията  обявяви  следното  класиране: 

На  първо  място: 

Оферта  №1, подадена  от  ДЗЗД  „Гео  —Нивел  ХДК 	със  100 точки  

Отстранени  участници: няма  

Предвид  извършеното  класиране, Комисията  предлага  на  Възложителя  да  сключи  
договор  за  изпълнение  на  обществена  поръчка  с  класирания  на  първо  място  участник. 

Протоколът  се  подписа  от  • дседателя  на  комисията  и  от  нейните  членове  на  дата  
09.07.2020г., както  следва: 
Председател: 

1 	 л~~ ~,~°►  

Членове:  

-

*, 
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