членовете на комисията. Комисията пристъпи към проверка на наличните документи.
Представени са следните документи:
- Представяне на участника по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП
- Техническо предложение/Приложение №1/
- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгл.чл.23 от
Закона за търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец. Когато участникът е регистриран в Търговския регистър при Агенция по
вписванията е достатъчно посочване на ЕИК.
- Застраховка от GENERALI GROUP - валидна до 15.02.2016год.
- Застрахователна полица от Алианц България
- Сертификат за управление на качеството - ISO 9001:2008
- Списък на техническите лица, отговарящи за извършването на услугата и дипломи
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност
- Удостоверение за вписване в публичния регистър
- Референции и препоръки
- Декларация за регистрация
- Декларация по чл.47, ал.9 и декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, т.2 от ЗОП
- Подписан и подпечатан проект на договор /непопълнен/
- срок на валидност на офертата -60 дни
Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и
се допуска до по-нататъшно участие.

II. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 2/17.02.2015год., постъпила в 15:50ч. на
фирма "APT СТУДИО"ЕООД, гр.Стара Загора
В големия плик се намери: запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценова оферта"
и папка с изискуеми документи. Ценовото предложение беше подписано от трима от
членовете на комисията. Комисията пристъпи към проверка на наличните документи.
Представени са следните документи:
- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгл.чл.23 от
Закона за търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец. Когато участникът е регистриран в Търговския регистър при Агенция по
вписванията е достатъчно посочване на ЕИК.
- Списък на специалистите, които ще изпълняват поръчката
- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност
- Застрахователна полица от Армеец - за застраховка професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството
- удостоверение за пълна проектантска правоспособност
- Застрахователна полица от ДЗИ
- Представяне на участника по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП
- Техническо предложение
- Декларация по чл. 47, ал.9 за обстоятелствата чл.47, ал. 1 и 2 от ЗОП
- Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, т.4
и т.5 от ЗОП
- Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чЛ.47, ал.5 от ЗОП
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП
- Подписан и подпечатан проект на договор /непопълнен/

Комисията констатира, че участникът е представил всички изисквани от
Възложителя и ЗОП документи, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и
се допуска до по-нататъшно участие.
Ш.Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници:
3.1. За фирма "ФРИБУЛ"ООД по отношение на Техническата оценка Q с
относителна тежест- - 70 т.,
Техническата оценка Q се формира от следните показатели:
1. Концепцията на участника за постигане н^ резултатите - 40 т.;
2. Организация на изпълнението - 30 т.

Показатели за оценка на качеството - ПК!
Концепцията на участника за постигане на резултатите - IIKli
Участникът е описал всички дейностите, които ще бъдат
извършени при изпълнение предмета на процедурата за постигане на
поставените от възложителя резултати, като е посочил конкретни
мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на всяка дейност.
Участникът е посочил какво конкретно той ще извърши при
изпълнението на поръчката, без да преповтаря дословно
техническата спецификация.
Обяснена е логическата обвързаност между различните
дейности и тяхната последователност.
Посочени са документите, които ще бъдат съставени и
предоставени на възложителя, като изброяването на тези документи
е обвързано с направеното описание на дейностите за изпълнение на
поръчката.
Участникът е тшисал всички дейностите, които ще бъдат
извършени при изпълнение предмета на процедурата за постигане на
поставените от възложителя цели и резултати, като е посочил
конкретни мерки, които ще бъдат предприети за реализиране на
всяка дейност.
Участникът е посочил какво той предлага да извърши без да
повтаря дословно заданието на Възложителя, но е налице едно от
следните условия:
- част от дейностите са описани общо без да Се навлиза в
конкретни мерки, свързани с реализирането на съответната дейност
- не е ясна последователността и логическата връзка между
отделните дейности
- не е посочена конкретната връзка между дейностите и
документите, които ще бъдат изготвени от изпълнителя

максимален брой
точки 70
максимум 40

40
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Участникът е описал дейностите, които ще бъдат извършени
при изпълнение предмета на процедурата за постигане на
поставените от възложителя резултати
Участникът е описал документите, които ще бъдат
разработени и представени на Възложителя.
При изброяването на дейностите и при описанието на
документите са допуснати противоречия между посоченото за
различните дейности и документи.
Участникът е описал дейностите, които ще бъдат извършени
при изпълнение предмета на процедурата за постигане на
поставените от възложителя резултати, като посоченото от
участника изпълнение предмета на поръчката преповтаря дословно
техническата спецификация на Възложителя.
Организация на изпълнението - IIK2ai
Разпределението на различните ресурси при изпълнение на
дейностите, предмет на поръчката, е правилно, логично и
изчерпателно описано. Предложената организация осигурява в
максимална степен качество и обезпечава срока за изпълнение на
поръчката. Разпределението на задачите и отговорностите между
експертите в изпълнението на поръчката са адекватни и
целесъобразни на представеното и същото се покрива от
декларираната ресурсна осигуреност от страна на участника.
Разпределението на различните ресурси при изпълнение на
дейностите, предмет на поръчката в основната си част е правилно,
логично и изчерпателно описано, но предложената организация не
осигурява в максимална степен качество на изпълнение на
поръчката. Разпределението на задачите и отговорностите между
експертите спрямо разработването на различните документи не са
напълно адекватни и целесъобразни на представеното и същото се
покрива от декларираната ресурсна осигуреност от страна на
участника.
Разпределението на различните ресурси при изпълнение на
дейностите, предмет на поръчката е неправилно, в значителна
степен алогично и неизчерпателно описано, като предложената
организация не осигурява качество на изпълнение на поръчката.
Разпределението на задачите и отговорностите между експертите
спрямо разработването на различните документи не са адекватни и
Целесъобразни на представеното от страна на участника.
Участникът само е изброил ресурсите, с които разполага и
експертите, които ще използва за изпълнение на поръчката, но не е
посочил как посредством тях ще изпълни дейностите, предмет на
поръчката
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Техническата оценка Q се изчислява по следната формула:
•
Q=IlKli + ПК21,
където:
ПК 1 i е подпоказател, който оценява концепцията на участника за постигане на
резултатите;

llK2i е подпоказател за оценка на предложената от участника методология за изпълнение
на поръчката
Подпоказателите за оценка са формирани от следните елементи:
Показател ПКП се състои от един елемент
Показател nK2i - се състои от един елемент.
Техническата оценка на комисията:
Показател ПКП -27т.
Показател ПК2ь30т.
Комисията дава следната оценка на участника по показател ПК1 i - 5т. и по
показател nK2i - 5т.
Q=5+5=10T.
3.2. За фирма "APT СТУДИО"ЕООД по отношение на Техническата оценка Q с
относителна тежест- 70 т.,
Комисията дава следната оценка на участника по показател ПКП - 5т. и по
показател ПК21 - 5т.
Q=5+5=10T.
III. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите
участници:
3.1. Отвори се плик „Ценова оферта" на фирма "ФРИБУЛ"ООД, гр.Варна, оферта
с вх.№1/17.02.2015г., постъпила в 08:20ч. Трима от членовете на комисията подписаха
ценовата оферта.
Комисията се запозна с на ценовото предложение по отношение на Финансова
оценка. След запознаването с ценовото предложение на участникът, изготвена бе таблица.

Таблица за финансова оценка
Фирма участник

"ФРИБУЛ"ООД

Обща стойност без ДДС

32 000.00лв.

Финансова оценка - Р

30 т.

3.2. Отвори се плик „Ценова оферта" на фирма "APT СТУДИО"ЕООД гр.Стара
Загора, оферта с вх.№2/17.02.2015г., постъпила в 15:50ч. Трима от членовете на комисията
подписаха ценовата оферта.
Комисията се запозна с на ценовото предложение по отношение на Финансова
оценка. След запознаването с ценовото предложение на участникът, изготвена бе таблица.

Таблица за финансова оценка
Фирма участник
Обща стойност без ДДС
Финансова оценка - Р

"APT
СТУДИО"ЕООД
38 000.00лв.
25,26т.

