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УТВЪРЖДАВАМ! 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
КМЕТ НА РАЙОН МЛ

/д-

СТОЛИЧНА /  /
ОБЩИНА / £ у / ;УП Р О Т О К О Л  №3

от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-06-299/16.10.2015г.

Днес, 30 октомври 2015 година 
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕНИЦА НИКОЛОВА -  секретар на СО-район „Младост ;

ЧЛЕНОВЕ: 1. ИНЖ. РАДКА УЗУНОВА -  ст. експерт отдел „ИИКС” с виеше
образование, специалност промишлено и гражданско строителство, с квалификация строителен
инженер; „

2. ВАНЯ ДИЛКОВА -  главен счетоводител на СО-район „Младост ;
3. ИНЖ. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА -  гл. експерт в отдел „ИИКС” с виеше 

образование, магистър по специалност промишлено и гражданско строителство, с квалификация
инженер магистър; ^

4. ВЕСЕЛА ЗВЕЗДАНОВА -  юрисконсулт отдел „АИПО”;
5. ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ -общински съветник в Столичен общински

6. ИНЖ. ЗАРА ПЕТРОВА -  гл. експерт в дирекция „ЖОСТЕЕ” на Столична
община с виеше образование, квалификация строителен инженер,

7. ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА-ШОПОВА -  гл. експерт „Ремонт и 
материална база” в дирекция „Образование” на Столична община, с виеше образование, 
строителен инженер;

8. ИНЖ. ИВАН ПОПОВ - външен експерт, включен в списъка на АОП 
по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и притежаващ квалификация в съответствие с предмета на поръчката 
- диплом № 005929/04.07.1968г. от ВИСИ-София за виеше образование по специалност „ПГС”;

9. ЙОАН АНДРЕЕВ -  ст. юрисконсулт, отдел „АИПО”;
10. БОЙКО СЕКИРАНОВ -  представител на Съвета за управление на 

специализирания общински приватизационен фонд;
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се събра, за да отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници, като 
преди това оповести резултатите от оценяването на допуснатите оферти по критериите, 
различни от цената, в открита процедура за обществена поръчка с предмет:,,Изграждане на 
ново обединено детско заведение за 10 групи, в м. Югоизточен град, Район-4-Зона 5 ”, кв.19 (нов 
19а), У П Ш I- ОДЗ, ж.к. „Младост-4”.

Комисията започна своята работа в 09:00 ч., в присъствието на Йорданка Илиева 
Гайтанекова- представител на участника „Водитрейд” ДЗЗД, Елена Илиева Пейкова- 
представител на „Бонима” ЕООД, участник в обедиенение „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” 
ДЗЗД и Катрина Димитрова Бръндева -  представител на участника „Едем Д2” ЕООД. Поради 
ползване на годишен отпуск - редовните членове на комисията инж. Димитър Стоилов и 
Ивелина Личева се заместват отрезервните членове на комисията съответно инж. Радка Узунова 
- ст. експерт отдел „ИИКС” и Йоан Андреев -юрисконсулт. Поради служебна ангажираност на 
редовния член на комисията Румен Тошков, същият е възпрепятстван да участва в работата на 
комисията и се замества от резервния член на комисията Ваня Дилкова - гл. счетоводител. На 
резервните членове, които взимат участие в заседанието на комисията беше съобщен списъка на 
участниците, след което същите подписаха декларациии по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

I. Комисията оповести резултатите от оценяването на допуснатите офертите по 
показателите, различни от цената и съдържащи се в техническите оферти на участниците, 
съгласно съдържанието на Протокол № 2 с per. № РД-0904-40/16.11.2015г от дейността на 
комисията, както следва:

„Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи, в м. Югоизточен град, Района-
Зона 5 ”, кв.19 (нов 19а), УП Ш I - ОДЗ, ж.к. „Младост-4”

№ УЧАСТНИК

Показател П1 
Техническо 

предложение

Показател П2 
Срок за 

изпълнение
Показател П1+ 

П2
Изг]заждане па ново обединено детско заведение за 10 групи, в м. "Югоизточен 

Зона 5", кв.19 (нов 19а), У П И II- ОДЗ, ж.к. "Младост-4"
град, Район-4-

1 „ЕДЕМД2” ЕООД 34 т. 9,36 т. 43,36 т.
2 ОБЕДИНДЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД 32 т. 10 т. 42 т.

з
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ 
КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД 38 т. 9,36 т. 47,36 т.

II. След това комисията отвори ценовите оферти на допуснатите участници по реда на 
постъпването им, като при отварянето им оповести предлаганите цени и предложи на 
представителя на „Водитрейд” ДЗЗД, „Бонима” ЕООД и „Едем Д2” ЕООД да подпишат 
ценовите оферти, като същите отказаха.

з ^ ^ частникът »ЕДЕМ Д2” ЕООД предлага ценова оферта за изпълнение на поръчката в размер на: 
3 151 842(три милиона стопетдесет и една хиляди осемстотин четиридесет и два лева) лв. /без ДДС/ със 
следните ценови показатели:

П3.1- часова ставка -  7,00

П3.2 - % допълнителни разходи за труд -20%
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ПЗ.З - % допълнителни разходи за механизация -  20%

П3.4 - % доставно- складови разходи -  4%

П3.5 - % печалба -  2%

„Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи, в м. Югоизточен град, Района-
Зона 5 ”, кв.19 (нов 19а), УП Ш I - ОДЗ, ж.к. „Младост-4”

б) Участникът ОБЕДИНДЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД предлага ценова оферта за изпълнение 
на поръчката в размер на: 3 185 760,06 лв. (три милиона сто осемдесет и пет хиляди седемстотин и 
шестдесет лева и шест стотинки) /без ДДС/ със следните ценови показатели:

П3.1- часова ставка -4,80

П3.2 - % допълнителни разходи за труд -67%

ПЗ.З - % допълнителни разходи за механизация -  20%

П3.4 - % доставно- складови разходи -7%

П3.5 - % печалба -8%

в) Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЬН” ДЗЗД предлага ценова 
оферта за изпълнение на поръчката в размер на: 3 184 074,93 лв. (три милиона сто осемдесет и четири 
хиляди седемдесет и четири лева и деветдесет и три ст.) /без ДДС/ със следните ценови показатели:

П3.1- часова ставка -5,40

П3.2 - % допълнителни разходи за труд -40%

ПЗ.З - % допълнителни разходи за механизация — 30%

П3.4 - % доставно- складови разходи -6%

П3.5 - % печалба -8%

С това прикючи публичната част от заседанието на комисията и представителите на на „ЕДЕМ Д2” 
ЕООД, ОБЕДИНДЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД, ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ 
КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД напуснаха залата.

III. Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи в плик № 3 
/ценовите офертите/ на допуснатите участници за съответствията им с изискванията на 
възложителя. Комисията констатира, че документите в плик № з /ценовите оферти/ 
съдържат всички документи в съответствие с изискванията на възложителя.

Комисията извърши проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП по
отношение на предложените цена за изпълнение на поръчката и ценови показатели и 
констатира следното:

1. За ценовата оферта на „ЕДЕМ Д2” ЕООД
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„Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи, в м. Югоизточен град, Района-
Зона 5 ”, кв.19 (нов 19а), У П Ш I - ОДЗ, ж.к. „Младост-4”

Показател П3.1
часова
ставка

П3.2 доп. 
разходи 
труд в %

ПЗ.З доп. 
разходи 
механиза 
ция в %

П3.4
доставно- 
складови 
разходи в %

П.3.5
печалба
в%

П4 цена на 
изпълнение 
в лв. без
д д с

ОБЕДИНДЕНИЕ
„ВОДИТРЕЙД”
ДЗЗД

4,80 67 20 7 8 3 185 760,06

ОБЕДИНЕНИЕ
„ПРОДЖЕКТ
КИНДЕРГАРДЪН
” ДЗЗД

5,40 40 30 6 8 3 184 074,93

Средноаритметич 
на стойност

5,10 53,5 25 6,5 8 3 184 917,50

Предложение на 
участника

7,00 20 20 4 2 3 151 842

По-благоприятно
предложение

37% 63% 20 % 38 % 75% не

2. За ценовата оферта на ОБЕДИНДЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД

Показател П3.1
часова
ставка

П3.2 доп. 
разходи 
труд в %

ПЗ.З доп. 
разходи 
механиза 
ция в %

П3.4
доставно- 
складови 
разходи в %

П.3.5 
печалба 
в %

П4 цена на 
изпълнение 
в лв. без 
ДДС

„ЕДЕМД2” ЕООД 7,00 20 20 4 2 3 151 842
ОБЕДИНЕНИЕ
„ПРОДЖЕКТ
КИНДЕРГАРДЪН
” ДЗЗД

5,40 40 30 6 8 3 184 074,93

Средноаритметич 
на стойност

6,20 30 25 5 Г5- 3 167 958,47

Предложение на 
участника

4,80 67 20 7 8 3 185 760,06

По-благоприятно
предложение

не не 20 % не не не

3. За ценовата оферта на ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД

Показател П3.1
часова
ставка

П3.2 доп. 
разходи 
труд в %

ПЗ.З доп. 
разходи 
механиза 
ция в %

П3.4
доставно- 
складови 
разходи в %

П.3.5 
печалба 
в %

П4 цена на 
изпълнение 
в ле. без 
ДДС

„ЕДЕМД2” ЕООД 7,00 20 20 4 h2 3 151 842
ОБЕДИНДЕНИЕ
„ВОДИТРЕЙД”

4,80 67 20 7 8 3 185 760,06
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„Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи, в м. Югоизточен
Зона 5 ”, кв.19 (нов 19а), УПИ11-ОДЗ, ж.к. „Младост-Г' град, Район-4-

д з з д
Средноаритметич 
на стойност

5,90 43,5 20 5,5 5 3 168 801,03

Предложение на 
участника

5,40 40 30 т 8 3 184 074,93

По-благоприятно
предложение

не не не не не не

рппттСЛеД направената пРоверка комисията констатира, че при участника „ЕДЕМ Д2” 
ОД е налице основание за искане на писмена обосновка на даденото предложение по 

ценови показатели, както следва:
-„часова ставка”,
-„допълнителни разходи за труд”
- „доставно-складови разходи”
-„печалба”

На основание чл. 70, ал. 1 от Закона за обществените поръчки комисията изисква 
участникът „ЕДЕМ Д2” ЕООД да представи подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на цитираните показатели в срок от три работни дни от получаване на 
настоящия протокол. J

Настоящият протокол е съставен на 23.11.2015г. в 10:00ч.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕНИ

ЧЛЕНОВЕ: 1. 
ИНЖ. Р УЗУНОВА

ФИЛИПОВА

ВЕСЕЛА ЗВЕЗДАНОВА
Ш ‘ j
Wit i/ж/

5. ..........
ЙОРДАНЙОСПОДИНОВ
/У

6 ..
ИНЖ. ЗАРА ПЕТРОВА
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