„Избор на изпълнител за изработване на технически проект и авторски надзор за
обекти, финансирани със средства по мярка 7.2 “Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 г.”, по обособени позиции.”

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ№2
Днес, 19.05.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала, в сградата на Община
Царево се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01281/28.04.2016 г. на Кмета на Община Царево за провеждане на открита
процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител
за изработване на технически проект и авторски надзор за обекти,
финансирани

със

средства

по

мярка

7.2

“Инвестиции

в

създаването,

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г.”, по обособени позиции.”, с възложител Община Царево, в следния
състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община
Царево;
2. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
3. Мила Стоянова-дир.дирекция „АПОБФ” при ОА-Царево
Външни експерти от списъка на АОП:
1. Юлия Благоева Данова– рег.№ 1564;
Резервни членове:
1. Златка Димитрова – гл. счетоводител при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при ОА-Царево;
3. Ина Маврова – юрисконсулт при ОА-Царево;
І. Комисията установи:
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В съответствие с описаното в Протокол № 1 от 28.04.2016 г. и във връзка с
прилагането на разпоредбите на чл. 68 ал. 7 и ал. 8 от ЗОП, Протокол № 1 е
изпратен на всички участници в процедурата на 12.05.2016 г. за сведение и
изпълнение на указанията на Комисията за допълване съдържанието на ПЛИК
№ 1 – ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР.
Съгласно чл. 68 ал. 9 в изискуемият срок от 5 работни дни, считано от датата
на получаване на Протокол № 1, участниците са направили допълнения към
офертите си по реда, който им беше указан. Постъпилите от участниците
допълнения към офертите, по реда на тяхното постъпване са както следва:
• Допълнителни документи от участник ДЗЗД ”Обединение Мист-Е
Дом” с вх. № № 53-01-629/ /1/15.05.2016 г.
Комисията отвори плика с допълнително представените от участника
документи и установи:
Участник ДЗЗД ”Обединение Мист-Е Дом” в съответствие с изискванията на
чл. 68, ал.9 от ЗОП (допълнения към офертата), е представил следните документи:
1.1. Договор за създаване на обединение за участие в обществената
поръчка от 11.03.2014 г. и Анекс към сключения договор от 25.04.2016 г.;
1.2. Декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП - Образец № 4, подписани от
представителите на „Е Дом” ЕИК 130349514- арх. Благовеста Николова Блажева
и арх. Марин Василев Найденов и Декларации по чл. 47, ал.9 от ЗОП - Образец
№ 4, подписани от представителите на „Мист Проект” ЕИК 131246346, инж.
Стоян Николаев Стоянов и Мария Красимирова Стоянова.
Предвид горните констатации Комисиятята единодушно реши:
Участникът ДЗЗД ”Обединение Мист-Е Дом” отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.
Комисията допуска участника до следващият етап от настоящата
процедура – разглеждане документите на участника представени в Плик №2
„Предложение за изпълнение на поръчката”.
II. Комисията взе решение да допусне до разглеждане документите,
представени в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката “ на
участника „Парк Студио” ЕООД, съгласно констатациите отразени на
стр.12 и стр.13 от Протокол № 1/28.04.2016 г.
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ІІI. Комисията пристъпи към разглеждане на съдържанието на Плик
№ 2 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА на
допуснатите участници:
Участник

Срок за изготвяне
на техническия
проект (СИТП)

Обособена позиция

100 календарни дни

Време за
реакция при
искания за
промени в
изработения
технически
проект (ВР)
648 часа

100 календарни дни

648 часа

№5

2 Ин енд грийн дизайн
ЕООД

93 календарни дни

560 часа

№3

4. Виамап ООД

95 календарни дни

900 часа

№1

5.Парк Студио ЕООД

80 календарни дни

600 часа

№3

6. Д Студио ЕООД

8.Дебилдинг ЕООД

80 календарни дни
75 календарни дни
30 календарни дни
30 календарни дни
32 календарни дни
40 календарни дни
40 календарни дни
110 календарни дни

720 часа
900 часа
1 час
1 час
4 час
4 час
4 час
700 часа

№1
№2
№1
№2
№3
№4
№5
№4

9.Инж Проект ООД

110 календарни дни
93 календарни дни

700 часа
800 часа

№5
№2

1.Архитектурно студио
ООД

7. ДЗЗД „Обединение
Мист-Е Дом”

№4

Обособена позиция № 1 “Изработване на технически проект и авторски
надзор за рехабилитация на общински път BGS2281 (ІІ – 99, гр. Приморско – гр.
Царево) – с. Фазаново“
Обособена позиция №2 “Изработване на технически проект и авторски
надзор за рехабилитация на общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр.
Ахтопол) – с. Бродилово“
Обособена позиция № 3. Изработване на технически проект и авторски надзор
„Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево – Етап I” –
обособена част с квадратура от 4 184 кв.м
Обособена позиция № 4 Изработване на технически проект и авторски надзор
за подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Никола Вапцаров“
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гр.Царево и ОУ“Кирил и Методий“ гр.Ахтопол, училища на територията на
Община Царево
Обособена позиция № 5 Изработване на технически проект и авторски надзор
за подобряване на образователната инфраструктура в ОДЗ „Ален мак“ гр.Царево и
ЦДГ „Делфинче“ гр.Ахтопол – детски заведения на територията на Община Царево

III. На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,
Комисията направи проверка за с повече от 20 % по-благоприятно
предложение по следната формула:
(x-y)/x*100=% по благоприятно предложение, където:
х – средно аритметична стойност, на предложенията на останалите участници
за показател Срок за изготвяне на техническия проект (СИТП)/ Време за реакция
при искания за промени в изработения технически проект (ВР), разделен на броя
на участниците;
у – предложеният от участника Срок за изготвяне на техническия проект (СИТП)
/Време за реакция при искания за промени в изработения технически проект(ВР);

След направените изчисления се установи, че са налице
предложения от участник, които са с повече от 20 на сто поблагоприятни от средната стойност на предложенията на останалите
участници, съответно:
ЗА УЧАСТНИКА ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ МИСТ-Е ДОМ”:
По Обособена позиция № 1 Обособена позиция № 1 “Изработване на
технически проект и авторски надзор за рехабилитация на общински път BGS2281
(ІІ – 99, гр. Приморско – гр. Царево) – с. Фазаново“




За показател Срок за изготвяне на техническия проект (СИТП)
За показател Време за реакция при искания за промени в изработения

технически проект (ВР)

По Обособена позиция №2 “Изработване на технически проект и авторски
надзор за рехабилитация на общински път BGS2282 (ІІІ – 9901, гр. Царево – гр.
Ахтопол) – с. Бродилово“


За показател Срок за изготвяне на техническия проект (СИТП)
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 За показател Време за реакция при искания за промени в изработения
технически проект (ВР)

Обособена позиция № 3. Изработване на технически проект и авторски надзор
„Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево – Етап I” –
обособена част с квадратура от 4 184 кв.м.



За показател Срок за изготвяне на техническия проект (СИТП)
За показател Време за реакция при искания за промени в изработения

технически проект (ВР)

Обособена позиция № 4 Изработване на технически проект и авторски надзор
за подобряване на образователната инфраструктура в СОУ „Никола Вапцаров“
гр.Царево и ОУ“Кирил и Методий“ гр.Ахтопол, училища на територията на
Община Царево.
 За показател Срок за изготвяне на техническия проект (СИТП)
 За показател Време за реакция при искания за промени в изработения
технически проект (ВР)

Обособена позиция № 5 Изработване на технически проект и авторски надзор
за подобряване на образователната инфраструктура в ОДЗ „Ален мак“ гр.Царево и
ЦДГ „Делфинче“ гр.Ахтопол – детски заведения на територията на Община
Царево.
За показател Срок за изготвяне на техническия проект (СИТП) с над 20 на
сто по-благоприятно предложение.
 За показател Време за реакция при искания за промени в изработения
технически проект (ВР) с над 20 на сто по-благоприятно предложение.


С оглед на горното и на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП Комисията реши:

ИЗИСКВА от ДЗЗД „Обединение Мист-Е Дом” подробна писмена
обосновка за начина на образуване на Срок за изготвяне на техническия проект
(СИТП) и Време за реакция при искания за промени в изработения технически
проект (ВР) относно Обособени позиции № 1, №2, №3, №4, №5.
Комисията определя срок за представяне на обосновките 3 /три/
работни дни от получаване на искането за това.
Писмената обосновка следва да се представи в запечатан непрозрачен
плик на адреса посочен в обявлението: - Община Царево, гр. Царево, ул. „Хан
Аспарух ” № 36 - деловодство, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч., лично или
чрез упълномощено лице, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка
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или чрез куриерска служба. Върху плика се изписва пълното наименование на
настоящата процедура, наименование на обособената позиция, за която
участникът участва, както и адреса на участника. Всеки участник следва да
осигури своевременното получаване на писмените обосновки от Възложителя в
срока, указан по-горе (3 работни дни).
Настоящият протокол е изготвен на 19.05.2016 г. 16:00 часа
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както
следва:
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:
Председател: Николай Христов /п/
Членове: 1. инж. Златинка Кирякова/п/
2. Илина Ангелова /п/
3. Мила Стоянова /п/
Външни експерти от списъка на АОП:
1. Юлия Благоева Данова– рег.№ 1564 /п/

Подписите са заличени на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал.2 от
ЗЗЛД.
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