
/ — утвърди# 
/Д-р ДаЙйела Йв^тгара - Пачикова -
Директор наДН» - Щ*рова кория/ 

ПРОТОКОЛ 
за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № 63 от 17.09.2019 година 
на Директор на ДПБ - Церова кория за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 
събрани чрез публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закон за обществените поръчки 

(ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на съществуваш 
стоманен котел "ИСКЪР" 2006г. и газификация с компресиран метан в котелно 

помещение на ДПБ - Церова кория" 

Днес 17.09.2019 г. в с. Церова кория в административната сграда на ДПБ - Церова 
кория в 10.00 часа, на основание Заповед № 63/ 17.09.2019 г. на Директор на ДПБ -
Церова кория, комисия в състав: 
Председател : инж. Цонко Стоянов Цонев - ОСД 
Членове: 
1. Здравка Йорданова Червенкова - Главен счетоводител 
2. Силвия Дечева Дечева - адвокат ВТАК 

пристъпи към разглеждане и оценка на постъпилите оферти събрани чрез публикуване 
на обява по чл. 187, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на съществуваш стоманен котел 
"ИСКЪР" 2006г. и газификация с компресиран метан в котелно помещение на ДПБ -
Церова кория". 

Присъстват всички членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите. 

До първоначалния срок определен с обявата, а именно 13:30 часа на 13.09.2019 г. е 
постъпила една оферта, във връзка с което със Заповед № 62/13.09.2019г. на Директора 
срокът за получаване на оферти е удължен до 13:30 часа на 16.09.2019 година. 

Комисията получи списъка / регистъра/ с участниците и представените оферти. 
Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите оферти до 

16.09.2019г., а именно: 
1. „Топлогаз инженеринг" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. 

Сан Стефано № 5, вх. Б, ап.2, оферта с вх. № 1423/ 13.09.2019 г. - 12,29 
часа. 

2. „Сигма Инвест" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. 
Капитан Райчо №56, ет.4, офис 5, оферта с вх. № 1433/16.09.2019 г. -
10,51 часа. 

Офертите са представени в запечатани и непрозрачни опаковки. Няма оферти, 
постъпили след крайния срок. 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и 
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 
Председателят и всички членове на комисията попълниха и представиха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 



Преди отваряне на офертата, комисията се запозна обстойно с утвърдената от 
Директора на ДПБ - Церова кория документация за участие, както и с методиката на 
оценяване на офертите. 

След установяване на гореизложеното комисията пристъпи към отваряне на 
офертите по реда на тяхното постъпване. 

Първи по ред бе отворен пликът на „Топлогаз инженеринг" ЕООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 5, вх. Б, ап.2, оферта с вх. № 1423/ 
13.09.2019 г. - 12,29 часа. Тримата членове на комисията подписваха техническото 
предложение на участника. След отварянето на офертата, Силвия Дечева Дечева - член 
на комисията, обяви ценовото предложение на участника. 

Втори и последна по ред бе отворен пликът на „Сигма Инвест" ЕООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо №56, ет.4, офис 5, оферта с вх. № 
1433/16.09.2019 г. - 10,51 часа. Тримата членове на комисията подписваха техническото 
предложение на участника. След отварянето на офертата, Силвия Дечева Дечева - член 
на комисията, обяви ценовото предложение на участника. 

С това приключи публичната част на заседанието. 
Комисията продължи работата си в закрито заседание на 17.09.2019г. В 10,30 часа. 

Комисията в пълен състав пристъпи към разглеждане на офертите на участниците. 

Оферта Ne 1 на 
„Топлогаз инженеринг" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Плевен, ул. 

Сан Стефано № 5, вх. Б, ап.2, оферта с вх. № 1423/13.09.2019 г. -12,29 
часа 

Участникът е представил оферта, включваща всички изискуеми документи 
съгласно обявата и указанията за изготвяне на офертата. В офертата са направени 
следните предложения. 

Техническо предложение включващо Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя (Образец № 3), Приложени са Методология за изпълнение и Линеен 
график. 

Участникът заявява, че: 
• Ще изпълни обекта на поръчката в срок от 98 /деветдесет и осем/ календарни 

дни (получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и е до датата на 
подписване без забележки на заверени протоколи / акт образец 19/ за извършени 
и подлежащи на заплащане натурални видове СМР), в съответствие с приложения 
към настоящата техническа оферта Методология за изпълнение за изпълнение на 
поръчката, но не по - голям от 120 / сто и двадесет/ дни. 

• Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към техническото 
предложение, е представена МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на 
обществената поръчка. 

• Извършил са оглед на обекта. 
• Съгласни да се придържат към това предложение за срок от 120 дни (не по-малко 

от 120 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта. 

Ценово предложение както следва: 
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• След като са се запознали с указанията на обществена поръчка и изискванията на 
Възложителя, предлага следните цени за целите на класирането: 
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за 

образуване на предлаганата цена от документацията, а именно: 
- Обща стойност на предмета на поръчка 85 913,24 лева /осемдесет и пет хиляди 
деветстотин и тринадесет лева и двадесет и четири стотинки/ БЕЗ ДДС или с 
103 095,89 лева / сто и три хиляди деветдесет и пет лева и осемдесет и девет стотинки/ с 
включен ДДС. 

Цената е образувана по следния начин: 
Средна часова ставка 4,80 лв/ час, Словом: четири лева и осемдесет стотинки лв/ час 
Доставно - складови разходи 10 %, Словом : десет % 
Допълнителни разходи върху труда 90 %, Словом: деветдесет % 
Допълнителни разходи върху лека механизация 25 %, Словом: двадесет и пет % 
Допълнителни разходи върху тежка механизация 25 %, Словом: двадесет и пет % 
Печалба 8 %, Словом: осем % 

• При така предложените условия от участника, в ценово предложение са 
включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в 
описания вид и обхват. 

• Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено поръчката в пълно 
съответствие с гореописаната оферта. 

• С подаване на ценова оферта направените от участника предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 120 календарни дни, считано от крайния срок 
за получаването на оферти. 

• Приложени са Остойностена количествена сметка и Пълен набор анализи на 
единичните цени, съответстващ на позициите в Количествената сметка. 

Комисията констатира, че офертата на „Топлогаз инженеринг" ЕООД има 
изискуемото от Възложителя съдържание. Участникът е представил всички изискуеми 
документи, съгласно обявата и изискванията на възложителя. 

Техническото предложение е изготвено съобразно Образец № 3 от 
документацията и съдържа изискуемо от Възложителя съдържание. 

Ценовото предложение е изготвено съобразно Образец № 4 от документацията и 
съдържа изискуемо от Възложителя съдържание. Предложените от участникът 
единични цени са посочени в лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС). 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценка 
офертата на „Топлогаз инженеринг" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Плевен, 
ул. Сан Стефано № 5, вх. Б, ап.2, оферта с вх. № 1423/13.09.2019 г. -12,29 часа. 

Оферта Na 2 на 
„Сигма Инвест" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Капитан 

Райчо №56, ет.4, офис 5, оферта с вх. № 1433Д6.09.2019 г. -10,51 часа 

Участникът е представил оферта, включваща всички изискуеми документи 
съгласно обявата и указанията за изготвяне на офертата. В офертата са направени 
следните предложения. 

Техническо предложение включващо Техническо предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
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възложителя (Образец № 3), Приложени са Методология за изпълнение и Линеен 
график. 

Участникът заявява, че: 
• Ще изпълни обекта на поръчката в срок от 90 /деветдесет/ календарни дни 

(получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и е до датата на подписване 
без забележки на заверени протоколи /акт образец 19/ за извършени и 
подлежащи на заплащане натурални видове СМР), в съответствие с приложения 
към настоящата техническа оферта Методология за изпълнение за изпълнение на 
поръчката, но не по - голям or 120 / сто и двадесет/ дни. 

• Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към техническото 
предложение, е представена МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на 
обществената поръчка. 

• Извършил са оглед на обекта. 
• Съгласни да се придържат към това предложение за срок от 120 дни (не по-малко 

от 120 дни) след датата определена за краен срок за предаване на оферта. 

Ценово предложение както следва: 
• След като са се запознали с указанията на обществена поръчка и изискванията на 

Възложителя, предлага следните цени за целите на класирането: 
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за 

образуване на предлаганата цена от документацията, а именно: 
- Обща стойност на предмета на поръчка 83 456,00 лева /осемдесет и три хиляди 
четиристотин петдесет и шест лева/ БЕЗ ДДС или 100147,20 лева /сто хиляди сто 
четиридесет и седем лева и двадесет стотинки/ с включен ДДС. 

Цената е образувана по следния начин: 
Средна часова ставка 6,74 лв/час, Словом: шест лева и седемдесет и четири стотинки 
лв/час 
Доставно - складови разходи 7 %, Словом : седем % 
Допълнителни разходи върху труда 48,8 %, Словом: четиридесет и осем цяло и 
осемдесет % 
Допълнителни разходи върху лека механизация 2 %, Словом: два % 
Допълнителни разходи върху тежка механизация 1 %, Словом: един % 
Печалба 8 %, Словом: осем % 

• При така предложените условия от участника, в ценово предложение са 
включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в 
описания вид и обхват. 

• Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено поръчката в пълно 
съответствие с гореописаната оферта. 

• С подаване на ценова оферта направените от участника предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 120 календарни дни, считано от крайния срок 
за получаването на оферти. 

• Приложени са Остойностена количествена сметка и Пълен набор анализи на 
единичните цени, съответстващ на позициите в Количествената сметка. 

Комисията констатира, че офертата на „Сигма Инвест" ЕООД има изискуемото 
от Възложителя съдържание. Участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно обявата и изискванията на възложителя. 
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Техническото предложение е изготвено съобразно Образец № 3 от 
документацията и съдържа изискуемо от Възложителя съдържание. 

Ценовото предложение е изготвено съобразно Образец № 4 от документацията и 
съдържа изискуемо от Възложителя съдържание. Предложените от участникът 
единични цени са посочени в лева без включен данък върху добавената стойност (ДДС). 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно РЕШИ: Допуска до оценка 
офертата на „Сигма Инвест" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. 
Капитан Райчо №56, ет.4, офис 5, оферта с вх. № 1433/16.09.2019 г. -10,51 часа. 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти съгласно утвърдените от 
възложителя критерии за възлагане -икономически най-изгодната оферта, която се 
определя въз основа на критерий за възлагане: оптимално съотношение 
качество/цена, както следва: 

„Комплексната оценка" на всеки участник се определя по утвърдената от 
възложителя методика както следва: КО = П1 х 20 % + П2 х 80 % 

Комисията единодушно РЕШИ: 
1. По показател „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ПРОЦЕСИ" - П1 
П1 на участника „Топлогаз инженеринг" ЕООД - 100 точки. МОТИВИ: В 
технологичната програма за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от 
факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: Участникът ясно и 
подробно е посочил в обяснителната записка от технологичната програма за 
изпълнение на поръчката видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в 
съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация 
с предвидените за използване технически и човешки ресурси; Предлаганите методи за 
организация и контрол, и използваните технологии съответстват на технологичните 
изисквания; Налице е пълно съответствие между описаната технологична 
последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен 
календарен график; Представено е ясно и подробно описание на структурата за 
управленйе на качеството, както и на мерките за опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
П1 на участника „Сигма Инвест" ЕООД - 100 точки. МОТИВИ: В технологичната 
програма за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила 
всяко едно от следните обстоятелства: Участникът ясно и подробно е посочил в 
обяснителната записка от технологичната програма за изпълнение на поръчката 
видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с 
изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с 
предвидените за използване технически и човешки ресурси; Предлаганите методи за 
организация и контрол, и използваните технологии съответстват на технологичните 
изисквания; Налице е пълно съответствие между описаната технологична 
последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен 
календарен график; Представено е ясно и подробно описание на структурата за 
управление на качеството, както и на мерките за опазване на околната среда и 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

2. По показател „ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА" - П2, като П2 = (Цшт /Щх 100 = 
(брой ТОЧКИ) 

П2 на участника „Топлогаз инженеринг" ЕООД = (83 456,00 / 85 913,24) х 100 = 97, 

14 
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П2 на участника „Сигма Инвест" ЕООД =(83 456,00 / 83 456,00) х 100 = 100 

С оглед на горното, комисията единодушно РЕШИ: 
КО на участника „Топлогаз инженеринг" ЕООД = 100 х 20 % + 97,14 х 80% = 97,71 

КО на участника „Сигма Инвест" ЕООД = 100 х 20 % + 100 х 80% = 100 точки 

След оценка на офертите на участниците съгласно утвърдените от възложителя 
критерии за възлагане -икономически най-изгодната оферта, комисията единодушно 
класира офертите както следва: 

На Първо място: „Сигма Инвест" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. 
Пловдив, ул. Капитан Райчо №56, ет.4, офис 5, оферта с вх. № 1433Д6.09.2019 г. - 10,51 
часа 

На Второ място: „Топлогаз инженеринг" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. 
Плевен, ул. Сан Стефано № 5, вх. Б, ап.2, оферта с вх. № 1423/ 13.09.2019 г. - 12,29 часа. 

Комисията предлагат на Директор на ДПБ - Церова кория да бъде сключен 
договор с участника класиран на Първо място. Представената оферта в най - голяма 
степен отговаря на условията и изискванията на Възложителя. 

Комисията приключи работата си на 17.09.2019 година, в 12:30 ч. 
В резултат на работата си, на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящият 

протокол се състави от комисията в един екземпляр и след подписването му, заедно с 
всички постъпили оферти от участниците и цялата документация, събрана в хода на 
процедурата, се представи на Възложителя за утвърждаване на 17.09.2019 г. -13,00 ч. 

точки 

КОМИСИЯ: 
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