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П Р О Т О К О Л
От дейносrга на комисията, назначена със Заповед Ns РД 07 - 202/29.10.2014 г. на
Директора на ПГТ"Проф . д-р Асен Златаров" за разглеждане , оценка и класиране на

подадените оферти за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка чрез
публична покана по реда на чл .14, ал.4, т.1, във връзка с разпоредбите на Глава осма „а"
от ЗОП с предмет : "Извършване на строително — ремонтни дейности на учебна зала
за професионално обучение" по проект : „БЛИЗКО ДО ПРАКТИКАТА ОБУЧЕНИЕ
ПО ТУРИЗЪМ ОТГОВАРЯЩО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА
КАЧЕСТВО " / Дейност 3.1/
Днес, 30.10.2014 г., назначената със Заповед Ns РД 07 - 202/29.10.2014 г., на
Директор на ПГТ"Проф . д-р Асен Златаров" комисия в състав :
Председател : Иванка Симеонова — Помощник директор по АСД;
Членове : 1 . Радка Пеева Исаева — адвокат , вписан в ШАК и „външен експерт" вписан
в АОП от списъка по чл. 19, ал.8 от ЗОП, /ВЕ 187/
2.Благой Тошев - с проф . компетентност свързана с предмета на поръчката
3 .Анна Търпанова — счетоводител
4.Лиляна Маринова — домакин
се събра в 10:00 часа в кафе - сладкарницата, в сградата на ПГТ"Проф . д-р Асен
Златаров", със задача да отвори и разгледа подадените оферти и да извърши оценка и

класиране на допуснатите участници за определяне на изпълнител на обществената
поръчка.
Комисията започна работа в пълен състав след получаване от канцеларията на
вкодящ регисrьр на подадените оферти за участие в процедурата.
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Всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации по чл .101 г, ал.2
за обстоятелствата по чл. 35, ал .1, т.2,3 и 4 от 30П. Няма пречка за провеждане на

заседанието .
~

При публичното отваряне на офертите присъства : Велизар Димитров Димитров —
п
у р авител на „ Д ели р и У м " ЕОО Т~ , гр Доб р ич. Попълнен е Списък на п р исъстващите пр и
отварянето на офертите, който председателя на комисията подписа - приложение,
неразделна част от протокола.
Съгласно разпоредбите на Закона за обществени поръчки , публичната покана за
участие в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет : "Извършване на

строително — ремонтни дейности на учебна зала за професионално обучение" по
проект : „БЛИЗКО ДО ПРАКТИКАТА ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРИЗЪМ ОТГОВАРЯЩО НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО "/ Дейност 3.1/, беше
публикувана в Регисrьра на Агенцията по обществени поръчки и в Профил на купувача
на интернет страницата на ПГТ "Проф . д-р Асен Златаров ". В срока за подаване на
офертите - до 15:30 часа на 29.10.2014г. са посrьпили — 2 /две/ оферти, съгласно
предоставения регисrьр . Офертите са добре запечатани в непрозрачен плик, с името и
адреса на участника, както следва :
1. Вх. Ns 1/ 28.10.2014 г. —„ЗСК-Девня" АД , адрес на управление - гр. Варна
ул. „Уста Кольо Фичето" Ns 62, представлявано от Красимир Григоров —

изпълнителен директор
2. Вх. Ns. 2/ 28.10.2014 г. —„Делириум" ЕООД, адрес на управление - гр. Добрич
ул. „Иван Вазов ", вх. А, ет.2, ап.4, представлявано от Велизар Димитров —

управител
На основание чл .101 г, ал.3 от ЗОП, разглеждането на офертите ще се извърши в

съответствие с разпоредбите на 3ОП, вътрешните правила и по реда описан в
протокола, съставен за работата на комисията.
Комисията присrьпи към отварянето на офертите по реда на тяхното постьпване
и проверка за наличието на един отделно запечатан плик с предлаганата цена. Трима
члена от комисията и присъстващия представител на участниците подписаха пликовете
с ценовото предложение . Трима члена на комисията и присъстващия представител на
участниците подписаха техническо предложение и документите приложени към него .
Присъстващия представител на участниците подписа плика с ценовото предложение и
техническото предложение и документите приложени към него на „ ЗСК-Девня" АД,
гр.Варна. На основание чл.68 от 3ОП, комисията оповести документите съдържащи се
в офертата.

1.Офертата на „3 СК-Девня "АД, гр.Варна - Комисията установи наличието на всички

изискани документи :
1 . Регистрация по ЕИК;
2.Административни свединия /образец/;
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3.Декларация за липса на обстоятелства по чл .47, ал.1, т.1 от ЗОП /образец/;
4.Декларация за липса на обстоятелства по чл .47, ал.5 от ЗОП/образец/;
5.Доказателства за технически възможности на участника - представени са:
- декларация списък на инженерно техническия и изпълнителския състав - технически
ръководител , координатор по безопасност и здраве, строителни работници /образец/;
- копие от удостоверение за вписване в ЦПРС - първа група, четвърта категория ;
- копие от полица за застраковка за професионална отговорност по чл.171, ал.1 от ЗУТ ;
6.Декларация за участие на подизпълнител/образец/-няма да използва;
7.Декларация за приемане на условията в проекта на договора/образец/;

8. Техническо предложение /образец/;
9.Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
2.Офертата на „Делириум "ЕООД, гр.Добрич - Комисията установи наличието на

всички изискани документи :
1 .Регистрация по ЕИК ;
2.Административни свединия /образец/;
3.Декларация за липса на обстоятелства по чл .47, ал .1, т.1 от ЗОП /образец/;
4.Декларация за липса на обстоятелства по чл .47, ал .5 от ЗОП/образец/;
5.Доказателства за технически възможности на участника - представени са:
- декларация списък на инженерно техническия и изпълнителския състав - текнически
ръководител , координатор по безопасност и здраве , строителни работници /образец/;
- копие от удостоверение за вписване в ЦПРС - първа група, четвърта категория ;
- копие от полица за застраховка за професионална отговорност по чл.171, ал .1 от ЗУТ ;
6.Декларация за участие на подизпълнител/образец/-няма да използва ;
7.Декларация за приемане на условията в проекта на договора/образец/;
8. Техническо предложение /образец/;
9. Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
Представителят на участниците бе освободен и комисията продължи работата си.
Комисията разгледа подробно документите на двамата участници от Плик N91, в
съответствие с изискванията за допустимост/подбор , поставени от Възложителя . На
основание чл.68 от ЗОП, участниците „ЗСК-Девня"АД, гр .Варна и „Делириум "ЕООД,
гр.Добрич са допуснати до по натаrьшно участие в процедурата и комисията продължи
своята работа по оценяване на офертите по методиката за определяне на комплексната
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оценка. Съгласно описаната в документация за участие методиката офертите се
оценяват по показатели : КО = П 1.3 Оо/о + П2.20о/о + П3.50о/о, където
- П 1- обяснителна записка за организацията и изпълнението на строително-ремонтните
дейности - 30о/о; максимум 100т., 50 т. и минимум 10т. допустими точки;

- П2 - срок за изпълнение - 20%; П2 = (Сміп/Сучастника). 1 00 = ....... брой точки
- П3 - предлагана цена - 50%; П3 = (Цміп/Цучастник). 1 00 = ...... брой точки

В

изпълнение

изискванията

на

ЗОП,

комисията

разгледа техническото

предложение и документите към него.
1.Техническо предложение на „ЗСК-Девня"АД, гр.Варна - представена е
обяснителна записка за организация и изпълнение на строително-ремонтните дейности,
но обхвата на дейностите не е конкретен ; описани са технологични етапи

при изпълнение на поръчката, но описанието не е конкретизирано и ясно,
едновременни дейности, несъвместими помежду си; текнологичните етапи са
съобразени донякъде със спецификата на поръчката и изискванията на нормативната
уредба, но се описва/предлага «съобразяване с проектант и работни проекти», каквито
няма и няма изискване в документацията ; представени са мероприятия по опазване на
околната среда, мерки за намаляване на затрудненията на учебно -възпитателния процес

в училищато и опазване здравето и безопасносrга на учениците по време на
строително -ремонтните дейности - общо, без конкретика . Комисията поставя 50т.
П 1 .3 О°/о=50.3 Оо/о=15 т.
- срок за изпълнение -17 к.дни ; П2=( (17/17).100) .20% = 20 т.
П 1 + П2 = 35т.
2.Техническо предложение на „Делириум"ЕООД, гр.Добрич - представена е

~

J

'{

'

обяснителназаписказа организация и изпълнение на строително -ремонтните дейности
в пълен обхват, съгласно изискванията на Възложителя ; подробно са описани
основните видове стоително -ремонтни работи , тяхната продължителност и
технологична последователност и обвързаност на отделните етапи и процеси,
съобразени със спецификата на поръчката и изискванията на нормативната уредба;
представени са мероприятия по опазване на околната среда, мерки за намаляване на
затрудненията на учебно-възпитателния процес в училищато и опазване здравето и
безопасността на учениците по време на строително -ремонтните дейности . Комисията
поставя 100т. П 1.30 о/о=100 .3 Оо/о=3 О т.
- срок за изпълнение - 20 к.дни ; П2= ((17/2 О).100).20 °/о = 17 т .
П 1+ П2 = 47 т.
На

основание

ЗОП,

Вътрешните

правила

и

документацията

за

участие

заседанието на комисията за отваряне и обявяване на ценовите оферти ще се проведе на
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05.11.2014г. от 14. ООч ., в кафе - сладкарницата, в сградата на ПГТ"Проф . д-р Асен
Златаров", гр .Варна.
Участниците са уведомени по надлежния ред.
Комисията приключи работата си в 15.30 ч. на 03.11.2014 г.
Днес 05.1 1.2014 г. се проведе заседание на комисия назначена със Заповед Ns РД
07 - 202/29.10.2014 г., на Директор на ПГТ"Проф . д-р Асен Златаров". Поради отсътвие
на Иванка Симеонова / в отпуск/болничен/ и на Благой Тошев/ в отпуск/ в състава на
комисията се включиха резервни членове — Веска Ангелова и Юлий Димитров, като
попълника и подписаха декларации по чл.101 г, ал.2 за обстоятелствата по чл. 35, ал.1,
т.2, 3 и 4 от ЗОП.

'.

На заседанието присъства представител на участниците Велизар Димитров
~

Димитров — управител на „Делириум"ЕООД, гр . Варна. Попълнен е Списък на
присъстващите при отварянето и оповестяването на ценовите офертите — приложение
неразделна част от протокола.

На основание документацията за участие комисията обяви резултатите от
оценяването по техническите показатели и на основание чл .101 г, ал .3 от ЗОП,
вътрешните правила и документацията за участие, комисията присrьпи към отваряне
на пликовете с предложените ценови оферти на двамата участници по реда на
посrьпването им . Председателят на комисията оповести ценовите предложения и трима
члена на комисията и един представител на присъстващите участници го подписаха.
Ценовата оферта на „ ЗСК-Девня"АД, гр. Варна е 37 145.45 лв . без ДДС .
-

П3 - предлагана цена — 50%; П3 =((Цmin/Цучастник).100).50 = 50.00 т.

Ценовата оферта на „Делириум" ЕООД, гр. Варна е 40 797.48 лв. без ДДС .
-

П3 - предлагана цена — 50%; П3 = ((Цміп!Цучастник).100).50 = 45.52 т.

Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на ценовите оферти .
Класиране на участниците :
1. „Делириум"ЕООД, гр.Варна - КО = 92.52 т.
2.

„ЗСК-Девня"АД, гр . Варна - КО = 85 т.

Комисията предлага за изпълнител на поръчката с предмет "Извършване на

строително — ремонтни дейности на учебна зала за професионално обучение" по
проект : „БЛИЗКО ДО ПРАКТИКАТА ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРИЗЪМ ОТГОВАРЯЩО НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО "/ Дейност 3.1/ „Делириум" ЕООД, гр.Варна.
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Комисията приключи работата си в 15.30 ч. на 05.11.2014 г. и предаде цялата
документация и протокола на Възложителя за утвърждаване , на основание чл. 101 г,
ал .4 от ЗОП .

Комисия :

/

/
~

Председател : ..................................................

/ В . Ангелова /
Ч.аенове :

1 .... ..... ......:..... . ....................
/ Р.
ва /
/
- .... ..... .......
лий Димитро
....................
3 ........................
/Анна Тъnда ова /
4........: p.~G~ ..................
/Л. а и ва /
! ...............

/Ив. Симеонова /

......................... / ~/..........
/Бл . Тошев/

Нацхонална програма „ Модернхзиране на схстемата на професионалното образование " Решение Ns 221 ха Мхнистерски
съвет от 23.04.2014 г.

я

ПРОЕКТ „БЛИЗКО ДО ПРАКТИКАТА ОБУЧЕНИЕ ПО ТУРИ 'ЗЪМ ОТГОВАРЯЩО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО "

