РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО
ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СА
ВРЪЧЕНИ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 20.09.2019 г.
ПОЛУЧИЛ:_____
Георги Стоянов
За Кмет на Община Царево,
съгл. Заповед №РД-01-596/19.09.2019 г.
на Кмета на Община Царево
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 25.09.2019 г.
след осъществен контрол по реда на чл.97, ал.4 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ
Днес, 16.09.2019 г. в 14:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община Царево,
фронт-офис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01572/16.09.2019 г. на Кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на
обществена поръчка с предмет: "Ремонт на спортно игрище кв."Василико", гр.
Царево“, в следния състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
Членове: 1. Мария Динкова – гл. юрисконсулт на Община Царево;
2. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
3. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево
4. Жана Янгьозова – гл. експерт „ПЕС“
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Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по
чл.48, ал.6 от ППЗОП.
До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството на
Общината е депозирана 1 /една/ оферта, както следва:
1. „АНТИК 2004“ ООД, с вх.№53-01-1402/09.09.2019г. в 10:44 часа.
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието не присъства представител на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата, като след отварянето й бе обявено
ценовото предложение на участника, а именно:
1. Оферта на „АНТИК 2004“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.
Христо Ботев №93, ет. 3, ап. 6, представлявано от Петър Илиев, с предлагана цена за
изпълнение на поръчката 79 165.61 (седемдесет и девет хиляди, сто шестдесет и пет
лева и шестдесет и една стотинки) лева без ДДС.
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
І. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”
Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на документите
за подбор на участника за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията продължи като направи следните констатации:
„АНТИК 2004“ ООД
Участникът има представени всички необходими документи и отговаря на предварително
обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията допуска същия до понататъшно участие.
Комисията продължи своята работа по оценка на предложението на допуснатия
участник и неговото класиране.
Комплексна оценка КО – има максимална стойност 100 т.
КО = 0,30хОИ + 0,20хСИ + 0,50хФ, където:
Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва:
-Показател ОИ „Организация за изпълнение на поръчката” е с относителна тежест от
30%;
-Показател СИ „Срок за изпълнение” е с относителна тежест от 20%;
-Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 50%

Оценка по Показател ОИ „Организация за изпълнение на поръчката”
Описание:
Предложението на участникът съдържа:
А. Технологична последователност на строителните процеси
1.Описание на отделните етапи при изпълнение на поръчката
- подготвителен период – представяне на ръководния екип, монтаж
информационна табела, ситуиране на контейнери с работно място и документацията на
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съответния
ръководител и инструменти, материали и др., водоснабдяване ,
електроснабдяване,санитарни възли;
- дейности по изпълнение на СМР –подготвителни дейности - демонтажни
дейности на спортни съоръжения,тревна настилка, метална мрежа, и тревен чим около
бордюри,почистване и шлайфане на съществуваща метална конструкция, доставка ,
разстилане и валиране на мозаечна фракция 0/4 мм;.
- настилки –доставка и монтаж на геотекстил, синтетична спортна тревна
настилка,кварцов пясък и SBR гранулат, разчертаване на спортно игрище;
- оградна конструкция – почистване и поправка на оградна конструкция,
грундиране и боядисване, доставка и монтаж на оградна мрежа, входни врати, направа на
кльон система, доставка и монтаж на текстилна мрежа зад врати;
- спортно оборудване – доставка и монтаж на рогатка за прожектор, доставка и
монтаж на прожектори
- довършителни дейности – освобождаване и почистване на стр. площадка от
строителни материали и механизация, демонтиране на временната строителна база.
2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение
- Етапите на изпълнение са следните:- подготвителни работи – след приключване
на подготвителните работи (монтажа на информационната табела и приобектовия склад)
ще стартира премахването на спортните съоръжения, тревната настилка, металната мрежа,
тревния чим около бордюра и ще започне почистването и шлайфането на съществуващата
метална конструкция.След приключване на демонтажните дейности може да се пристъпи
към доставка, полагане и валиране на мозаечната фракция за изравняване на терена. След
като бъде достигнато нивото на проектния терен, ще започне изпълнението на част
„Настилки“ с полагането на геотекстил, кварцов пясък, SBR гранулат и синтетична тревна
настилка и приключване с разчертаване на игрището.С изпълнението на тревната настилка
ще бъде изпълнено и спортното оборудване, т.е доставка и монтаж на рогатки и
прожектори за осветление.След приключване на изпълнението на настилките ще започне
изпълнението на оградната конструкция – почистване , боядисване и доставка и монтаж на
оградна мрежа. След приключване на всички СМР ще почисти строителната площадка и
ще се подготвят документи за въвеждане обекта в експлоатация.
Подмяна на тревна настилка на спортно игрище – земни работи, монтаж на
изкуствена трева, метална конструкция, спортно оборудване
3. Организация и подход на изпълнение - условия свързани с изпълнението на
поръчката, обхват на работите, документация за управление на работите, закупуване и
доставка на материали и услуги, изпълнение на строителството, осигуряване на материали,
работна ръка и механизация, необходими ресурси при изпълнението на обекта (човешки
ресурси, технически средства, работна среда, организационна структура на обекта,
организационна структура на обекта, кадрово осигуряване и обучение на кадри, описание
на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал), предлагани методи за
организация, контрол, използвани технологии.
Б. Управление на риска при изпълнение на строителството
1. Времеви рискове – закъснение при началото на започване на строителните
работи, изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите, риск от закъснение
за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта.
2. Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници
в строителството.
3. Липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите
страни в рамките на проекта.
4. Промени в законодателството на България или на ЕС.
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора от страна на Възложителя.
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или
други форми на негативна реакция от страна на местното население.
В.Мероприятия за опазване на екологични характеристики.
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1.Превантивни природозащитни мерки.
2. Мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от
влаганите материали.
3. Мерки за ограничаване на емисии на вредни газове при извършване на строително
– монтажни работи.
4. Мерки / дейности свързани с опазване на околната среда – емисии на вредни
газове.
5. Мерки за намаляване на запрашеността на въздуха при извършване на дейности по
предмета на поръчката.
6. Мерки за намаляване на вредния шум.
7. Мерки свързани с опазване на растителността.
8. Води.
9. Мерки за управление на строителните отпадъци.
10. Мерки / дейности, които ще се предприемат за организация по изпълнение на
дейности за опазването на околната среда и такива, свързани с управлението на
строителните отпадъци.
Анализ:
Участникът е представил организация за изпълнение на строителството, съгласно
техническата спецификация, както и на работата на ключовия екип, разпределението на
отговорностите и дейностите между тях, начина за осъществяване на комуникацията с
Възложителя, координация и съгласуване на дейностите необходими за качественото и
срочно изпълнение на дейностите.
Техническото предложение на участника, надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, поради следното:
Налични са четирите обстоятелства: последователност на процесите и технология на
изпълнение на всички видове СМР до етап на пълно завършване, предложени са мерки за
вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, описани са мерки за
ограничаване на негативното влияние та строителния процес върху околната среда. Всяка
мярка съдържа: предложение относно обхвата и предмета на мярката и прилагане на
мярката и предприемане и прилагане на действия в случай на отклонения от изпълнението
й. Посочени са следните минимално допустими мерки: недопускане на замърсяване на
работните и прилежащи площи с отработени горива, масла и др. работни течности от
механизацията, намаляване запрашеността на атмосферния въздух, управление на
генерираните строителни отпадъци.
Посочени са следните допълнителни дейности, а именно: рискове, които могат да
възникнат при изпълнение на поръчката, както и оценка, обхват и степен на въздействие,
мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на всеки един от
рисковете, мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на
последиците при настъпване на риска.
Оценка: 100 точки
 Оценка по показател срок за изпълнение (СИ)
Изчислява се по формулата:
СИ= СИмин. / СИучастник х100
където:
СИ мин – предложен най-кратък за изпълнение на поръчката;
СИ участник – предложен срок от съответния участник.
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Участникът предложил най – кратък срок за изпълнение на поръчката
получава максимален брой точки по показателя – 100 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 20%.
СИ= 25 / 25 х100
СИ=100 т.
 Оценка по показател Ф „Ценово предложение“
Изчислява се по следната формула:
Ц – оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката се
изчислява по формулата:
Ц = Цmin / Цn х 100 = ……… (брой точки),
където:
Цmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на обществената поръчка
измежду допуснатите до оценка оферти без включен ДДС.
Цn – предложената цена за изпълнение на обществената поръчка на съответния
участник без включен ДДС.
Ц се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
Ц = 79 165.61 / 79 165.61 х 100
Ц = 100 т.
5. Комплексна оценка КО – максимален брой точки 100.
КО = 100 х 0,30 + 100 х 0,20 + 100 х 0,50 =30+20+50=100 точки.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител на
обществена поръчка с предмет: "Ремонт на спортно игрище кв."Василико", гр.
Царево“, да обяви класирането и да обяви за изпълнител:
Първо място: „АНТИК 2004“ ООД, седалище и адрес на управление гр. Бургас,
ул. Христо Ботев №93, ет. 3, ап. 6, представлявано от Петър Илиев, с комплексна
оценка – 100 точки.
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 19.09.2019 г. в 16:45 часа.
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Председател: инж. Златинка Кирякова – …………………………….
Членове: 1. Мария Динкова – ……………………………
2. Мила Стоянова – ………………………........
3. Златка Димитрова – …………………………
4. Жана Янгьозова – ……………………
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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