
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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НЕДА КРИСТАНОВА 
ДИРЕКТОР НА ЦОПУО

П Р О Т О К О Л
съставен по реда на чл. 97, ал.4 ог Правилника за прилагане на Закона за обществените

поръчки (ППЗОП)

Днес, 24.08.2018 г. в сградата на ЦОПУО, бул. Цариградско шосе № 125, блок 5. етаж 2 
стая 208. в 11:00 часа се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № РД-07- 
69/23.08.2018 г. на директора на ЦОПУО със задача да отвори, разгледа, оцени и класира 
офертите по процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.З, от Закона 
за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на покрив на административна 
сграда на ЦОПУО на територията на СО -  район „Слатина” гр. София, бул. „Цариградско 
шосе“ № 125, блок 5“.

Комисията започна работа в състав:
Председател:
Инна Петрова Бенева- Петкова -  главен експерт, отдел ,,АПФСО“ на ЦОПУО;

Членове:
1. Росица Михайлова -  главен счетоводител, отдел „АПФСО“ на ЦОПУО;
2. Сашо Александров -  служител на фирма ЕТ „САТЕЛ-Сашо Петров""
3. Красимира Брозиг -  главен секретар на НАПОО;
4. Е1иколай Кънчев -  оперативен секретар, НИОН „Аз-Буки“.

Запознавайки се с документите за възлагане на обществената поръчка, комисията 
констатира следното:

На 03.08.2018 г. на електронната страница на ЦОПУО в раздел ,, Профил на купувача“ е 
публикувана обява №10 с изх. № РД-12-210/03.08.2018 г , заедно с Проект на договор и Образци 
на документи за участие. В същия ден на Портала на обществените поръчки в АОП е публикувана 
и „Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност 
по чл. 20, ал.З от ЗОП под № 9079252.



В Обява № 10/03.08.2018 г. е обявен краен срок за получаване на оферти до 16:30 часа на 
10.08.2018 г. , като е посочено мястото, датата и часът на публичното отваряне на офертите. С 
доклад до Възложителя с вх. № РД-12-281/07.08.2018 г. отговорното лице за провеждане на 
процедурата е посочило необходимостта от корекция на срока за подаване на оферти, както и 
проект на съобщение и информация до АОГ1. На същата дата на доклада е написана резолюция 
-Да" •

На 07.08.2018 г. на електронната страница на ЦОПУО е публикувано съобщение за 
удължаване на срока за подаване на оферти до 18.08.2018 г. -  16:30 часа. а за дата на отваряне на 
офертите е посочена дата 21.08.2018 г. -  11:00 часа. Информацията е изпратена до АОП и е 
заведена под № 9079368 „Информация за публикувана в профила на купувача обява за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.З от ЗОП“.

До обявения краен срок 16:30 часа на 18.08.2018 г. в деловодството на ЦОПУО са 
регистрирани по-малко от три оферти, поради което е депозиран Доклад от отговорника за 
провеждане на поръчката до Възложителя с вх. № РД-12-299/20.08.2018 г. с предложение за 
удължаване на срока за подаване на оферти на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП с приложени 
проекти на съобщение и на банка до АОП с информация за удължаване на срока за подаване на 
оферти. С резолюция „да“ възложителят е удължи с три дни срокът за получаване на оферт и.

На 20.08.2018 г. на електронната страница на ЦОПУО в раздел ,. Профил на купувача“ е 
публикувана информация, с което срокът за получаване на оферти е удължен до 16:30 часа на 
23.08.2018г., а датата за публичното отваряне на офертите е определена за 24.08.2018 г. -  11:00 
часа. На същата дата (20.08.2018г.) на Портала на обществените поръчки в АОП е публикувана и 
„Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по 
чл. 20, ал.З от ЗОП под № 9079859, като е отбелязано, че информацията е за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти.

На 24.08.2018 г. в 11:00 часа, председателят на горепосочената комисия с приемно- 
предавателен протокол, получи копие от страницата на входящия регистър на офертите по ЗОП, 
съдържащ данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП и 2 (две) оферти. Офертите са на:

1 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД. - постъпила чрез куриерска фирма в 12:12 часа на 17.08.2018 
г. под вх. № РД-12-295/17.08.2018 г. и заведена в регистъра на ЦОПУО под № 1 на стр. 42.

2. ЕТ „АС -  СТРОЙ -  ЯНКО СЛАВЧЕВ“ Самоков - постъпила чрез куриерска фирма в 
12:15 часа на 17.08.2018 г. под вх. № РД-12-296/17.08.2018 г. и заведена в регистъра на ЦОПУО 
под № 2 на стр. 42.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на подалите оферти 
дружества.

След запознаване с информацията от приемно-предавателния протокол, председателят и 
членовете на комсията попълниха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП във връзка с чл. 97. ал.2 от 
ППЗОП.

Комисията установи, че офертитае са предадени в съответствие с чл. 47, ал.2 от ППЗОП в 
запечатана, непрозрачна опаковка. Същите бяха показани на членовете на комисията, които 
нямаха възражения относно цялостта им.

След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията пристъпи към 
отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване:

1„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД -  в плика е налична папка с документация, съгласно 
образците на документи на възложителя. За изпълнение на поръчката е посочена цена в размер на 
58 218,30 (петдесет и осем хиляди двеста и осемнадесет лева и тридесет стотинки ) лева без 
ДДС и 69 861,96 (шестдесет и девет хиляди и осемстотин шестдесет и един лева и деветдесет 
и шест стотинки) лева с ДДС.
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2. ЕТ „АС -  СТРОЙ -  ЯНКО СЛАВЧЕВ“ -  в плика е налична папка с документация 
съгласно образците на документи на възложителя. За изпълнение на поръчката е посочена цена в 
размер на 60 735,64 (шестдесет хиляди седемстотин тридесет и пет лева и шестдесет и четири 
стотинки) лева без ДДС и 72 882,77 (седемдесет и две хиляди и осемстотин осемдесет и два 
лева и седемдесет и седем стотинки) лева с ДДС.

С това публичната част о г работата на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към проверка на 
предложенията на участниците и съответствието им с изискванията, посочени в обявата и 
техническото задание на възложителя.

След детайлно разглеждане на представените документи, комисията констатира следното:

За участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД:
Комисията установи, че участникът отговаря на всички изисквания на възложителя, 

посочени в обявата за обществената поръчка, отнасящи се до лично състояние, правоспособност 
за упражняване на професионална дейност. Към офертата са приложени изискуемите образни на 
документи, с които да се удостовери съответствието на участника с тези критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката -  20 ( двадесет) дни.
Участникът отговаря на предварително обявените от възложителя в обявата и 

техническото задание условия.
След извършване на описаните действия, комисията пристъпи към проверка на ценовото 

предложение на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД и установи следното: Посочените 
единични цени, по видове и обем дейности, съответстват на общата стойност на предложението. 
Общата стойност в лева без ДДС, по образец № 3 „Ценово предложение“, е в размер 58 218,30 
(петдесет и осем хиляди двеста и осемнадесет лева и тридесет стотинки ) лева без ДДС и 
69 861,96 (шестдесет и девет хиляди и осемстотин шестдесет и един лева и деветдесет и шест 
стотинки) лева с ДДС. Ценовото предложение е в рамките на прогнозната стойност, посочена в 
покана и предвидена от Възложителя.

За участника ЕТ „АС -  СТРОЙ -  ЯНКО СЛАВЧЕВ“:
Комисията установи, че участникът отговаря на всички изисквания на възложителя, 

посочени в обявата за обществената поръчка, отнасящи се до лично състояние, правоспособност 
за упражняване на професионална дейност. Към офертата са приложени изискуемите образци на 
документи, с които да се удостовери съответствието на участника с тези критериите за подбор, 
поставени от възложителя.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката -  10 (десет) дни.
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Участникът отговаря на предварително обявените от възложителя в обявата и 
техническото задание условия.

След извършване на описаните действия, комисията пристъпи към проверка на ценовото 
предложение на участника ЕТ „АС -  СТРОЙ -  ЯНКО СЛАВЧЕВ" комисията установи 
следното: Посочените единични цени, по видове и обем дейности, съответстват на общата 
стойност на предложението. Общата стойност в лева без ДДС, по образец № 3 „Ценово 
предложение“, е в размер 60 735,64 (шестдесет хиляди седемстотин тридесет и пег лева и 
шестдесет и четири стотинки) лева без ДДС и 72 882,77 (седемдесет и две хиляди и 
осемстотин осемдесет и два лева и седемдесет и седем стотинки) лева с ДДС.

Ценовото предложение е в рамките на прогнозната стойност, посочена в покана и 
предвидена от Възложителя.

Комисията пристъпи към оценяване и класиране на предложенията на участниците 
съобразно посочените критерии в документацията на поръчката, а именно:
Икономически най- изгодна оферта въз основа на:

• К1 -  Цена -  70 т.
• К 2 -  Срок за изпълнение в дни -  30 т.

Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в съответните им 
относителни тежести по формулата:

К = К1 + К2
1. К1 -  Цена -  70% или 70 т.

Най-ниска предложена цена
К1 = --------------------------------------------------------X 70

Цена на конкретния кандидат

2. К2 -  Срок за изпълнение на конкретния кандидат -  30% или 30 т.

Най -  кратък предложен срок за изпълнение
К2 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 30

Предложен срок за изпълнение на съответния кандидат

Прилагайки описаните критерии комисията оцени предложенията както следва:

Оценки на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД
К 1 = 1 х 70 = 70 т.
К 2 = 0 ,5 x 3 0 =  15 т.
К = 70 +15= 85 т.
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Оценки на участника ЕТ „АС -  СТРОЙ -  ЯНКО СЛАВЧЕВ"
К 1 = 0,96 х 70 = 67,2 т.
К 2 = 1 х 30 = 30 т.
К = 67,2 + 30= 97,2 т.

Комисията извърши следното класиране:
1 място ЕТ „АС -  СТРОЙ -  ЯНКО СЛАВЧЕВ"- 97,2 т.
2 място „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД -85 т.
Въз основа на горното, комисията предлага на възложителя, за изпълнител на 

обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на покрив на 
административна сграда на ЦОПУО на територията на СО -  район „Слатина” гр. София, 
бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5“ да бъде определен участникът „ЕТ „АС -  СТРОЙ -  
ЯНКО СЛАВЧЕВ", като със същия бъде сключен договор за изпълнение на поръчката с 
горепосочения предмет с предложена цена за изпълнение на поръчката в размер на 60 735,64 
(шестдесет хиляди седемстотин тридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) лева без 
ДДС и 72 882,77 (седемдесет и две хиляди и осемстотин осемдесет и два лева и седемдесет и 
седем стотинки) лева с ДДС.

Настоящият протокол се подписа от председателя и членовете на комисията 24.08.2018 г. в 
15:30 часа.

/Г /7^  _
Чл.2 от ЗЗЛД

Председател:..... .... .3?..........................................

Членове:
1.............

ЧлЛ от ЗЗЛД
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Чл.2 от ЗЗЛД
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