Община Добричка, град Добрич
Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail obshtina@idlohrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg
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ПРОТОКОЛ
по чл.101 г, във връзка с чл.68, ал.З от ЗОП от заседанието на Комисията, назначена със
заповед № 61/28.01.2015 година на кмета на община Добричка за получаване, разглеждане и
оценяване на офертите за участие в обществена поръчка по реда на глава осем «а» от ЗОП с
предмет „Упражняване на строителен надзор по ремонт/рехабилитация на част от
уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка" в изпълнение
на сключен Договор №38/3/3221263/08.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка
4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие" подкрепени от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сключен между ДФЗ, МИГ Добричка и община
Добричка и във връзка с реализация на проект „Ремонт/рехабилитация на част от уличната
мрежа в населените места на територията на община Добричка", с уникален код ID 9038415 от
28.01.2015 г. публикувана в Портала на обществените поръчки на АОП и в сайта на община
Добричка в Профил на купувача.
Днес, 10.02.2015 г. в 10:30 ч. в сградата на община Добричка започна своята работа
Комисията за получаване, разглеждане и оценяване на офертите за участие в обществена
поръчка по реда на глава осем «а» от ЗОП с предмет „Упражняване на строителен надзор по
ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на
община Добричка" в състав:
Председател: Даниела Тодорова - директор дирекция ЕППИР;
и членове: 1 .Цветан Георгиев . - юрист-консултант;
2.Гюлхан Вейсел - гл.експерт ЕРУП;
3.Дияна Койчева - ст.специалист счетоводител;
4.Ели Даскалова - гл.специалист строит. техник и контрол по строителството.
РЕЗУЛТАТИ
КОМИСИЯТА
В
определенияОТв РАБОТАТА
ПубличнатаНА
покана
срок за получаване на оферти - до 17:00 ч. на
09.02.2015 г. в деловодството на общината са постъпили 3 (три) броя оферти от следните
участници:
Пълно
№
Участник
Час на
Входящ номер
мощник
подаване
Емилия
Стамова
„ЕСМ"
ЕООД
1 ОФ-13/09.02.2015 г.
09:45
„Жилфонд-инвест" ЕООД Илия Михайлов
2
ОФ-17/09.02.2015 г.
10:05
Jл
куриер
„СС Консулт" ЕООД
ОФ-21/09.02.2015 г.
10:43
След запознаване със съдържанието на регистъра на подадените оферти, съгласно
разпоредбите на чл.101г, ал.2 във връзка с чл.35, ал.1, т.2-4 и ал.2 от ЗОП, членовете на
комисията подписаха декларации, приложени към настоящия протокол.
При отваряне на офертите не присъстваха участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и
други лица.
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Комисията започна своята работа по реда, определен със ЗОП, Вътрешните правила за
реда на планиране и организация провеждането на процедурите за контрол и изпълнението на
сключените договори за обществени поръчки и за поддържането на профила на купувача при
община Добричка.
Относно целостта на пликовете, комисията констатира, че офертите на всички участници
са в непрозрачни, запечатани пликове и са заведени в деловодната система на община
Добричка с посочено време на постъпване. Няма оферти постъпили след обявения срок.
В съответствие с чл.68, ал.З от ЗОП се отвориха пликовете с офертите по реда на тяхното
постъпване. При отваряне на офертите се обявиха ценовите предложения на участниците,
съгласно разпоредбите на чл.101г, ал.З от ЗОП.
С това приключи публичната част от заседанието на Комисията, която продължи своята
работа в закрито заседание с документална проверка на офертите за съответствието им с
изискванията на Възложителя по ЗОП, за липсващи документи, документи несъответстващи с
критериите за подбор и за документи, несъответстващи с изискванията на публичната покана,
както и разглеждане на техническите предложения от офертите на участниците.
При разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника „ЕСМ" ЕООД,
Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи, съдържащи се в
офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията на
Възложителя.
При разглеждане на документите, съдържащи се в плика на участника „Жилфондинвест" ЕООД, Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи,
съдържащи се в офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на
изискванията на Възложителя по опис, както следва:
При разглеждане документите, съдържащи се в плика на участника „СС Консулт"
ЕООД, Комисията установи, че няма липсващи документи и всички документи, съдържащи се
в офертата, са редовни по съдържание и форма, както и че същите отговарят на изискванията
на Възложителя по опис, както следва:
След извършване на документална проверка на офертите, комисията пристъпи към
разглеждане на техническите и ценови предложения (Приложение 5 и Приложение 6) на всеки
от участниците по реда на постъпване на офертите.
Участникът „ЕСМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич 9300,
ул.„Вихър" №4, ЕИК 124141494 представлявано от Евгения Стамова Маринова - управител е
представил техническо предложение съгласно изискванията на Възложителя.
Предложената цена за изпълнение от участника е в размер на 1 129.00 (хиляда сто
двадесет и девет) лв. без ДДС.
. Участникът „Жилфонд-инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич,
ул.„Генерал Киселов" №1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров управител е представил техническо предложение съгласно изискванията на Възложителя.
Предложената цена за изпълнение от участника е в размер на 1 119.00 (хиляда сто и
деветнадесет) лв. без ДДС.
Участникът „СС Консулт" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна 9000,
ул."Страхил Войвода" № 36, ЕИК 103950959, представлявано от Стоян Станчев Стоянов управител е представил техническо предложение според изискванията на Възложителя.
Предложената цена за изпълнение от участника е в размер на 1 555.00 (хиляда петстотин
петдесет и пет) лв. без ДДС.
След цялостна проверка на офертите на всички участници, Комисията допуска до
класиране всички участници:
1. „ЕСМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич 9300, ул.„Вихър" №4,
ЕИК 124141494 представлявано от Евгения Стамова Маринова - управител.
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2. „Жилфонд-инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич,
ул.„Генерал Киселов" №1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров управител.
3. „СС Консулт" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна 9000,
ул."Страхил Войвода" №36, ЕИК 103950959, представлявано от Стоян Станчев Стоянов управител,
И съгласно критерия за възлагане „най-ниска цена" класира участниците с допуснати
оферти, както следва:
На първо място „Жилфонд-инвест" ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр.Добрич, ул.„Генерал Киселов" №1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов
Димитров - управител, с предложена обща цена в размер на 1 119.00 (хиляда сто и
деветнадесет) лв. без ДДС.
На второ място „ЕСМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич 9300,
ул.„Вихър" №4, ЕИК 124141494 представлявано от Евгения Стамова Маринова - управител с
предложена обща цена в размер на 1 129.00 (хиляда сто двадесет и девет) лв. без ДДС.
На трето място „СС Консулт" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна
9000, ул."Страхил Войвода" № 36, ЕИК 103950959, представлявано от Стоян Станчев Стоянов
- управител с предложена обща цена в размер на 1 555.00 (хиляда петстотин петдесет и пет)
лв. без ДДС.
Комисията приключи своята работа и предлага на Възложителя за изпълнител на
обществената поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор по ремонт/
рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община
Добричка" в изпълнение на сключен Договор № 38/3/3221263/08.08.2014 г. за отпускане на
финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие" подкрепени от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сключен между
ДФЗ, МИГ Добричка и община Добричка и във връзка с реализация на проект
„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на
община Добричка",
класирания на първо място участник с най-ниска цена: „Жилфонд-инвест" ЕООД, със
седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.„Генерал Киселов" №1, ЕИК 834052321,
представлявано от Илия Михайлов Димитров - управител, с ОФ-17/09.02.2015 г.
С това приключи работата на длъжностните лица по разглеждане, оценка и класиране на
офертите, постъпили по публична покана с предмет „Упражняване на строителен надзор по
ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на
община Добричка".
Настоящият протокол се изготви и подписа от членовете на Комисията, назначена със
заповед №61/28.01.2015 г. на кмета на община Добричка и представи на Възложителя за
утвърждаване на
2015 г.

п

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Даниела Тодорова/
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