пРотокол s
Днес 22.12.2014 г. от 11.00 часа в сградата на Община Кочериново се проведе

открито заседание на комисията за разглеждане оценка и класиране на офертите за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП) с предмет : „Строително -монтажни работи по
рехабилитация и реконструкция на общинска инфраструктура в с. Стоб и с.Мурсалево ,
Община Кочериново", назначена със заповед Ns РД-01-05-415/З 0.09.2014 г. на кмета на
община Кочериново с председател :
1 Мария Ганева Райкова — Манолова — външен експерт от списъка на АОП с рег.

№BE2330 — инженер ПГС ; -

членове:
2. Димиrьр Георгиев Младенов — външен експерт от списъка на АОП с рег.

NsBE1670 - архитект
З . Мария Георгиева Чомакова - юрист
4. Методи Антимов Ичев — инвеститорски контрол
5. Славка Славчева Петрова - финансист
и с дневен ред: Отваряне на ценовите предложение на участниците .
с

На основание чл. б9а, ал. З от ЗОП комисията е обявила по подходящ начин —
чрез публикуване на профила на купувача съобщение за датата, часа и мястото на
отварянето на ценовите предложения .
На заседанието не присъстваха представители на участниците , представители на
НПО и на средствата за масово осведомяване .
1. Критерият за възлагане на настоящата поръчка е икономически найизгодна оферта при слените показатели :
1. Оценка по технически показател с обща оценка 100 точки и относителна тежест
в КО50 %. и с подпоказатели :
- Б 1 техническо предложение с тежест 80 т. и
- Б 2 срок за изпълнение на поръчката с тежест 20 т.

2.Оценка на финансово предложение с обща оценка 100 точки и относителна
тежест в КО 50 %.
Предвид това и на основание чл. 69а, ал. 4 от ЗОП комисията съобщи резултатите
от оценяването на офертите по Технически показател на участниците .

1. Участник „Мегаинвест - Холд" ЕООД - оценка по техиически показател Б
- 84 точки, формирана както следва: Б 1 - оценка по подпоказател техническо

предложение - 80

точки (оценка

на

подпоказател „Технологична

последователност на строителните процеси" - 60 точки ; оценка по подпоказател

„Управление на риска" - 20 точки); Б2 - оценка по подпоказател Срок за
изпълнение -100 точки
2. Участник „Евро Еко Билд" ЕООД - оценка по технически показател Б 99.67 точкн, формирана както следва: Б 1- оценка по подпоказател техническо

предложение - 190

точки (оценка

на

подпоказател „Технологична

последователност на строителните процеси" - 60 точки ; оценка по подпоказател

„Управление на риска" - 40 точки); Б2 - оценка по подпоказател Срок за
изпълнение - 98.36 точки

2. Комисията пристьпи към отваряне на ценовите предложение на
участниците:
2.3. Участникът „Мегаинвест - Холд" ЕООД е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на 747 364.28 лв. /седемстотин четиридесет и седем хиляди триста
и шестдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки / без ДДС или 896 837.14 лв.

/осемстотин деветдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и седем лева и
четиринадесет стотинки/ с включено ДДС .
2.4. Участникът „Евро Еко Билд" ЕООД е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на 744 258.95 лв . /седемстотин четиридесет и четири хиляди двеста
петдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки / без ДДС или 893 110.74 лв.
/осемстотин деветдесет и три хиляди сто и десет лева и седемдесет и четири стотинки/
с включено ДДС .

Комисията установи , че подадените предложения не надхвърлят предварително
обявения от възложителя финансов ресурс, поради което същите следва да бъдат
допуснати до последващ етап от процедурата.
След извършване действията по т. 2 зас

нието на комисията пріiключи тіа

22.12.2014 г.
Председател : Мария Райкова - Манолова- ... .. . .
ј
Членове :
1. Димиrьр Младенов
2. Мария Чомакова - ..
3. Методи Ичев - .......
4. Славка Петрова - ....

..... .. ... . . ...

