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П Р О Т О К О Л 
ЗА 

ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 
ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А" О Г ЗОП (ОТМ.) С ПРЕДМЕТ: 

„Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода 
на съществуваща обществена сграда - баня - съществуващ плаж в 
У ПИ II - 96,97, 98,1622 и водоснабдяване на съществуващ спортен 

център в У ПИ 1-1380, и помпена станция към водопровода в У ПИ II -
96,97, 98, 1622 с. Ягода, с дължина па трасето па водопровода 614.47м. 

и ЗП на помпената станция 37,49м2" 

В изпълнение на Заповед № РД-09-96/14.04.2016 г. на Господин Господинов -
кмет на Община Мъглиж, комисия в състав: 

1. Зорница Светославова - гл. юрисконсулт - магистър „Право"; 
2. Капка Бакалова - Директор на Дирекция АОБФ - икономист; 
3. Инж. Христо Щерев - Директор на Дирекция ИОСУТ - магистър „ПГС 

технология", 

се събра на 27.04.2016 година (сряда), от 11:00 часа, в сградата на Община 
Мъглиж - град Мъглиж, пл. „Трети март" № 32, със задача - получаване, разглеждане, 
оценка и класиране на постъпилите оферти в обществена поръчка с предмет: 
„Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на 
съществуваща обществена сграда - баня - съществуващ плаж в УПИ II - 96,97, 
98, 1622 и водоснабдяване на съществуващ спортен център в УПИ 1-1380, и 
помпена станция към водопровода в УПИ II - 96,97, 98, 1622 с. Ягода, с дължина 
на трасето на водопровода 614.47м. и ЗП на помпената станция 37,49м2" и 
започна работа в пълен състав. 

I. Обща информация 
В определения в публичната покана час за отваряне на постъпилите оферти за 

участие в обществената поръчка не присъстваха нито участници в публичната покана, 
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нито техни упълномощени представители, нито представители на средствата за 
масово осведомяване, не присъстваха и други лица, освен членовете на комисията. 

След приемане на Регистъра на подадените оферти за възлагане на обществена 
поръчка по реда на глава осма „а" от ЗОП и офертите, определените от Възложителя 
членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35 ал. 1, т. 2 -
4 от ЗОП (отм.), съгласно изискванията на чл. 101 г, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Членовете на комисията установиха следното: 
Публичната покана с уникален код ID № 9052849/14.04.2016 г. е публикувана в 

Портала за обществените поръчки на АОП и в сайта на Община Мъглиж, в раздел 
„Профил на купувача" и същата е била публично достъпна в минималния срок за 
публичен достъп до поканата. 

В определения в Публичната покана срок за получаване на оферти - 17:00 часа 
на 25.04.2016г. са постъпили 2 (две) оферти за участие във възлагане на обществена 
поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП (отм.) с предмет: „Изграждане на 
водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена 
сграда - баня - съществуващ плаж в УПИ II - 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на 
съществуващ спортен център в УПИ 1-1380, и помпена станция към водопровода 
в УПИ II - 96,97, 98, 1622 с. Ягода, с дължина на трасето на водопровода 614.47м. 
и ЗП на помпената станция 37,49м2", а именно: 

№ Име па участника, подал офертата Входящ № 
на 

офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 

1. „Промакс" ЕООД 50-141-2 25.04.2016 г. 16:32 
2. „Инфраструктурни системи" ООД 50-1194-1 25.04.2016 г. 16:50 

Офертите са постъпили в непрозрачен, запечатан плик и са заведени в 
деловодството на Община Мъглиж, с посочено точно време (дата, час и минути) на 
постъпване. 

II. Резултати ог работата на комисията 
• Отварянето на подадените оферти се извърши при условията на чл. 68, ал. 

3 or ЗОП (отм.). 
Комисията отвори офертатите, като след отварянето им обяви ценовите 

предложения на участниците, подали оферта, а именно: 

№ Име на 
подал о 

—- : 
участника, 
фертата 

Обща цена за изпълнение на 
поръчката в лева без ДДС. 

Обща цена за изпълнение на 
поръчката в лева е ДДС. 

1. 
„Промакс" ЕООД 159 000,00 лв 190 800,00 лв 

2 „Инфраструктурни 
системи" ООД 158 741,85 лв 190 490,22 лв 

Комисията не отправи предложение към присъстващ участник, да подпише 
техническите и ценовите предложения на останалите участници, тъй като на това 
заседание на комисията не присъстваха представители на участниците. 

С тези действия приключи публичната част по отваряне на постъпилите оферти 
и комисията продължи своята работа при затворени врати. 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпите оферти, по реда 
на тяхното постъпване, за липсващи документи, документи, несъответстващи с 
критериите за подбор и за документи, несъответстващи с изискванията на 
Възложителя и публичната покана. 
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1. Относно офертата на участник №1 „Промакс" ЕООД 
> В Указанията за участие към публичната покана, Възложителят е 

посочил следното: 

Пликът с офертата трябва да съдържа следните документи: 
• Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника; 

Видно от представените в плика с офертата на участника „Промакс" 
ЕООД документи, Списък на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата не е представен. 

> В Указанията за участие към публичната покана, Възложителят е 
посочил следното изискване, имащо характер на критерий за подбор: 

6.3. Изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски 
регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по 
обекти четвърта група, трета категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 г. за 
номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ. 

Документи, с които се доказва горепосоченото изискване: 
Копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи 
четвърта група, трета категория. 

Участникът „Промакс" ЕООД е представил Копие на валидно 
удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, 
но същото е за изпълнение на строежи първа група, от трета до пета категория. 

Представеното от участника Удостоверение не покрива изискването на 
Възложителя за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи четвърта група, 
трета катерогия. 

Имайки предвид горното, комисията не приема така представеното 
Удостоверение и счита, че същото не отговаря па изискванията на Възложителя, 
посочени в Публичната покана и указанията към нея. 

В изпълнение на действащите и утвърдени от Възложителя Вътрешни 
правила за провеждане на процедури по ЗОП - чл. 52, ал. 6 от същите, комисията 
не следва да прилага чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП и да изисква представяне на 
допълнителни документи, в следствие на което това не е направено. 

• Относно отправените от участника предложения 

о Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №7\ 

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката е 
редовно по съдържание и форма. 

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника 
и установи, че същият е направил следните предложения: 

- Срок за изпълнение на поръчката: 69 (шестдесет и девет) календарни 
дни. 
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При прегледа на Предложението за изпълнение на поръчката, комисията 
констатира следното: 

> В Указанията за участие към публичната покана, Възложителят е 
посочил следното: 

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен 
Образец №7 и следните приложения към него: 

1. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности 
с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя 
строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да 
е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. 
Линейният календарен план е график за изпълнение на конкретните строителни 
работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният 
календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика 
следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за 
изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на 
необходимите строителни наети лица за всяка една операция и общите за проекта 
човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата 
механизация за всяка една дейност, посочена в КСС. При изготвянето на линейния 
график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на 
техническите спецификации. 

2. Строителна програма - в съответствие с изискванията на техническата 
спецификация. Строителната програма не подлежи на оценка, съгласно 
утвърдената Методика за оценка на офертите, но е елемент на техническото 
предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в 
нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за 
нейното спазване. 

Строителната програма и линейният календарен план следва да обосновават 
предложения от участника срок за изпълнение на СМР. В противен случай 
участникът ще бъде отстранен. 

Участник, чийто линеен календаре}1 план показва технологична 
несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със 
строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложени в 
процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се 
отстранява. 

Когато в предложението за изпълнение и неговите приложения участникът е 
допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете 
дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и 
механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с 
предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява. 

Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за 
изпълнение на поръчката, приложения Подробен линеен график за изпълнение на 
предвидените в проекта дейности с приложена диаграма на работната ръка и/или 
приложената Строителна програма участникът се отстранява. 

Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на 
Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, 
ангажираните строителни работници по квалификация и брой, използваната 
техника и механизация, времевите предложения, както и други части на 
педложецието за изпълнение, оферирани от участника в документите, свързани с 
предложението за изпълнение на поръчката, учасникът се отстранява. 
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3. Спецификация на всички използвани материали с посочване на вида, 
търговското наименование, производител и доставчик, съобразно проекта за 
изпълнение на СМР, технически и качествени характеристики на материала. 
Таблицата следва да бъде съпътствана от документи, издадени от 
производител/доставчик/сертифициращи организации, от които посочените в 
таблицата технически и качествени характеристики да бъдат доказани. 
Спецификацията обвързва участника с предложените от него материали, ако бъде 
избран за изпълнител, като същите ще са елемент на сключения договор. 
Спецификацията служи и за проверка на съответствието на предложението на 
участника с утвърдените от възложителя технически спецификации. 

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или 
представеното от него предложение не съответства на изискванията на 
Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Когато 
Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото 
предложение, участникът се отстранява. 

Видно от представената от участника „Промакс" ЕООД оферта, същата не 
съдържа изискуемите от възложителя приложения към Предложението за 
изпълнение на поръчката, а именно изцяло липсват следните документи: 

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка; 
Строителна програма; 
Спецификация на всички използвани материали. 

Участникът не е представил нито едно от изискуемите приложения, 
поради което комисията счита, че посочените липси сами по себе си 
представляват несъответствие с изискванията на Възложителя и същите се 
явяват императивна предпоставка за комисията да предложи участника за 
отстраняване от участие. 

> В Указанията за участие към публичната покана, Възложителят е 
посочил следното: 

Образец №8 - Ценовото предложение трябва да бъде придружено от: 
- Количествено-стойностпа сметка /КСС/ - Образец №9. 
- Анализ на единичните цени - заверени от участника. 

Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни 
видове работи ще бъде отстранен от участие. 

Видно от представената от участника „Промакс" ЕООД оферта, същата не 
съдържа изискуемите от възложителя приложения към Ценовото предложение, а 
именно изцяло липсват Анализи на единичните цени, а приложената 
Количествено-стойностна сметка - Образец №9 е непопълнена, като в нея изцяло 
липсват както предложени единични цени, така и предложени общи стойности, 
съобразно образеца на Възложителя. 

Освен това, в допълнение следва да се посочи, че Ценовото предложение -
Образец №8 е попълнено некоректно, доколкото участникът не е посочил 
изискуемите разходни норми за труд, механизация, материали. 

Имайки предвид горното комисията счита, че посочените липси и 
нередовности сами по себе си представляват несъответствие е изискванията на 
Възложителя и същите се явяват императивна предпоставка за комисията да 
предложи участника за отстраняване от участие. 

5 



В резултат па всичко изложено по-горе комисията взе единодушно 
Решение да не допусне участника "Промакс" ЕООД до оценка и класиране на 
представената от него оферта и да предложи същия за отстраняване от участие в 
публичната покана на база горепосочените мотиви и на основание чл. 52, ал. 11, 
т. 2 от Вътрешните правила на Възложителя за провеждане на процедури по 
ЗОП. 

2. Относно офертата на участник №2 „Инфраструктури» системи" ООД 

• Относно наличност на представените от участника документи: 
В офертата на участника са представени всички изискуеми от Възложителя 

документи и не са налице липсващи такива. 
• Относно редовност на представените от участника документи: 
Всички представени от участника документи са редовно представени, 

подписани и подпечатани от представляващия участника. 
• Относно документите доказващи съответствието на участника с 

определените от Възложителя критерии за подбор: 
Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи за 

доказване на съответствието му с критериите за подбор и същите доказват 
покриването им от участника. 

• Относно отправените or участника предложения 
о Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №7; 

Представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката е 
редовно по съдържание и форма. 

Комисията разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника 
и установи, че същият е направил следните предложения: 

- Срок за изпълнение на поръчката: 69 (шестдесет и девет) календарни 
дни, съгласно приложения линеен календарен график. 

о Ценово предложение - Образец №8 
Комисията разгледа подробно Ценовото предложение на участника -

Образец №8 и пиложенията към него, като констатира следното: 
Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка е 158 741,85 

(сто петдесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и едиин лева и осемдесет и 
пет стотинки) без ДДС или 190 490,22 (сто и деветдесет хиляди четиристотин и 
деветдесет лева и двадесет и две стотинки) с ДДС. 

Комисията провери съдържанието на ценовата оферта и установи, че същата 
отговаря на изискванията на Възложителя и публичната покана. Комисията направи и 
проверка за числови и аритметични грешки и не установи такива. 

С оглед на гореизложеното Комисията установи, че ценовото предложение 
на участника е съобразено но форма и съдържание е изискванията на 
публичната покана и закона и следва да се приеме за валидно. 

На база горното, комисията взе единодушно Решение да допусне 
участника „Инфраструктурни системи" ООД, до оценка на офертите но 
Методиката за оценка, утвърдена ог Възложителя. 

IV. Комисията премина към оценка на офертата на единствения допуснат 
участник по методиката за определяне на комплексната оценка на офертите при 
критерий „Икономически най-изгодна оферта". 

I. „Комплексната оценка" се определя на база следните показатели: 
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Показател - П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. точки 

Относителн 
а тежест в 

КО 
1. Сро к за изпълнение на СМР - С 100 5 0 % 
2. Цен ово предложение - Ц 100 5 0 % 

Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената 
комплексна оценка по формулата: КО = С х 50 % + Ц х 50 % 

Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по 
следния начин и при следните условия. 

1.Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА CMP" - С 
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на 

показателя в комплексната оценка е 50%. Оценките на офертите по показателя се 
изчисляват по формулата: 

С = (Cmin / Ci) х 100 = (брой точки) 

Където Ci е предложения срок за изпълнение на СМР съгласно Предложението 
за изпълнение на поръчката на съответния участник. 

Където Cmin е минималния предложен срок за изпълнение на СМР съгласно 
Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка 
участници. 

2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" - Ц 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на 
показателя в комплексната оценка е 50%. Оценките на офертите по показателя се 
изчисляват по формулата: 

Ц = (Цпнп / Hi) х 100 = (брой точки) 

Където Ц1 е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото 
предложение на съответния участник. 

Където Цнйп е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно 
Ценовите предложения на всички участници. 

Изчисляване на показателите, формиращи КО на единствения допуснат до 
оценка на офертата участник - „Инфраструктурни системи" ООД 

С = ( 6 9 / 6 9 ) х 100 = 100 точки 
Ц = (158741,85 /158741,85) х 100 = 100 точки 

Изчисляване на комплексната оценка на участник „ПЕП ГРУП" ЕООД по 
формулата: К О = С х 50 % + Ц х 50 % 

КО = 100 X 50 % + 100 х 50 % = 100 точки 

VI Комисията класира допуснатият участник по критерий 
„Икономически най-изгодна оферта", както следва: 
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1-
оценка, 
при кри 

во място - Участник „Инфраструктурни системи" ООД с комплексна 
съгласно методиката за определяне на комплексната оценка на офертите 
терий "Икономически най-изгодна оферта" - 100 точки. 

В резултат от гореизложеното комисията единодушно излезе с решение да 
предложи за сключване на договор: 

Участник „Инфраструктурни системи" ООД 

С това завърши работата на комисията по получаване, разглеждане и оценка на 
постъпилите оферти за участие по публична покана с предмет: „Изграждане на 
водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена 
сграда - баня - съществуващ плаж в У ПИ II - 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на 
съществуващ спортен център в УПИ 1-1380, и помпена станция към водопровода 
в УПИ II - 96,97, 98, 1622 с. Ягода, с дължина на трасето на водопровода 614.47м. 
и ЗП на помпената станция 37,49м2" 

Комисията подготви и подписа настоящия протокол на 11.05.2016 г. и го 
предадена Възложителя за утвърждаване на 12.05.2016 г. в 16.00 часа. 

Кс мисия в състав: 
1 
(Зорница (^бе/ославова) 

2 
(Капка Бак^/юва) 

V 
3 / 
(инж. Христо LUjepen) 
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