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от дейността на комисия, назначена със заповед № РД-06-29 

Днес, 27 ноември 2015 година 

Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕНИЦА НИКОЛОВА -  секретар на СО-район „Младост”;

ЧЛЕНОВЕ: 1.ИНЖ. ДИМИТЪР СТОИЛОВ -  началник отдел „ИИКС”, с висше
образование, специалност промишлено и гражданско строителство - конструкции, с квалификация 
строителен инженер;

2. РУМЕН ТОШКОВ -  началник отдел „ФСДЧР”;
3. ИНЖ. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА -  гл. експерт в отдел „ИИКС” с висше 

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

4. ЙОАН АНДРЕЕВ -  юрисконсулт, отдел „АИПО”;
5. ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ -  общински съветник в Столичен общински съвет;
6.ИНЖ. РАДКА УЗУНОВА -  ст. експерт отдел „ИИКС” с висше образование, 

специалност промишлено и гражданско строителство, с квалификация строителен инженер;
7. ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА-ШОПОВА -  гл. експерт „Ремонт и материална 

база в дирекция „Образование” на Столична община, с висше 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 висше образование по специалност „ПГС”;

9. ИВЕЛИНА ЛИЧЕВА -  мл. експерт, отдел „АИПО”, с висше юридическо
образование;

10. БОЙКО СЕКИРАНОВ -  представител на Съвета за управление на 
специализирания общински приватизационен фонд;

се събра след изтичане на срока по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, за да разгледа постъпилата писмена 
обосновка за начина на образуване по ценови показатели: „часова ставка”, „допълнителни разходи за 
труд”, „доставно-складови разходи” и „печалба” на участника „Едем Д2” ЕООД, изискана с 
Протокол № 3 с per. № 0903-19/23.11.2015г. от дейността на комисията, след което да класира 
участниците в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ново обединено
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детско заведение за 10 групи, в м. "Югоизточен град, Район-4-Зона 5", кв.19 (нов 19а), УПИII - ОДЗ, 
ж.к. "Младост-4".

Комисията започна своята работа в 09:00 ч.. Поради ползване на годишен отпуск -  редовният 
член на комисията инж. Зара Петрова се замества от резервния член на комисията инж. Радка 
Узунова. Поради ползване на болничен редовният член на комисията Весела Звезданова се замества 
от резервния член на комисията Йоан Андреев -  старши юрисконсулт.

I. Комисията установи, че в законоустановения срок, посочен в Протокол № 3 с per. № 
РД-0903-19/23.11.2015г. /съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП/ — три работни дни, считано от датата на 
получаване на протокола /23.11.2015г./, а именно: до 17:00 ч на 26.11.2015г. в деловодството на 
СО -  район „Младост” са получени следните документи:

Подробна писмена обосновка с вх.№ към РД-70-28-/2/26.11.2015г. на предложените 
показатели на ценообразуване на участник „Едем Д2 „ЕООД:
- Средна часова ствка
- Допълнителни разходи за труд
- Доставно-складови разходи
- Печалба.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на получената обосновка и констатира 
следното:

В писмената обосновка на участникът „Едем Д2” ЕООД акцентира върху следното:
При изготвяне на ценовото предложение са имали предвид видовете строително-монтажни 

работи, техния характер, фирмената политика в областта на заплащане на труд на работниците, както 
и социалната ангажираност. Чрез система за контрол, участникът непрекъснато търси начин за 
увеличаване на производителността на труда, подобряване качеството на изпълнените строителни 
работи, като целта е редовно заплащане за положения труд, работа с минимална печалба при 
изпълнение на голям обем СМР.

По отношение на показателя „Средна часова ставка” участникът акцентира върху следното: 
Работниците и техническият персонал в дружеството са назначени на трудов договор на длъжности 
от работник в строителството до технически ръководител на обект със заплати от 1100 до 1600 лв, 
което отговаря на часова ставка 7,00 лв/ч.ч. -  заложена в ценовата оферта.

По отношение на показателя % „Допълнителни разходи върху труда”: в дружеството работните 
заплати са реални, затова този показател включва само допълнителни разходи на работодателя върху 
заплатите, които през 2015 г. са 18,5 %, като е заложен 1,5% относителен дял на всички разходи, 
свързани с изпълнението на СМР на обекта.

По отношение на показателя % „Доставно-складови разходи” заложените единични цени на 
материалите в офертата са франко обекта, т.е. доставно-складовите разходи са включени в цената на 
материалите. В посочените 4% са заложени доставно-складови разходи, свързани с единични или 
дребни и разпокъсани доставки, които неминуемо възникват в процес на строителството и 
дружеството се старае да сведе до минимум чрез система за контрол. Фирмата разполага със 
складова база в близост до обекта- не повече от един километър.

По отношение на показателя % „Печалба” , дружеството е внедрило от 2009 год. Програма за 
насърчаване на раждаемостта на българчета. До момента единадесет българчета са получили 
комбинирани бебешки колички и памерси за първите месеци. Фирмата работи с печалба до 5% и с
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оглед предмета на строежа и социалната политика на дружеството е предложена печалба 2% с цел 
принос в събирането на средства за изграждане на по-голям брой детски заведения

Дружеството уверява, че разчетите са реални и основани на доказан опит в извършване на 
строително-монтажни работи. извършване на

След като Комисията се запозна обстойно с представената обосновка на участника 
единодушно реши: приема писмената обосновка на участника за предложените показатели на

2 зх о д и " 3Т Н" М ч м Т "  ЧаС°°а СтвКа" "Л°пълнител"“ Р™ оди за труд", "Доставно-скяадови 
Рмходи и Печалба , тъй като представените от участника мотиви са обективни
обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия и икономичност 
за участника при изпълнение на обществената поръчка и по смисъла на чл.70, ал.2, т. 3 и т 4 
от ЗОП, поради следното:

Чрез система за контрол, участникът непрекъснато търси начин за увеличаване на 
производителността на труда, подобряване качеството на изпълнените строителни работи като
о б е м а м ? 108”0 3аПЛаЩаН6 33 положения ТРУД> Работа с минимална печалба при изпълнение на голям

Работниците и техническия персонал в дружеството са назначени на трудов договор със 

оферта*1 °Т Д° 1600 ЛВ’ К°еТО °ТГОВарЯ На ЧаСОва ставка 7’00 лв/ч-4- ~ заложена в ценовата

Работните заплати в дружеството са реални и затова показател „Допълнителни разходи върху
труда включва само допълнителни разходи на работодателя върху заплатите.

Заложените единични цени на материалите в офертата са франко обекта, т.е доставно-
складовите разходи са включени в цената на материалите. Фирмата разполага със складова база в 
близост до обекта.

В дружеството е внедрена Програма за насърчаване на раждаемостта на българчета и с оглед 
предмета на строежа и социалната политика на дружеството е предложена печалба 2% .

III. Комисията пристъпи към оценка на ценовите оферти на допуснатите участници 
съгласно обявената методика:

1. Оценка по показател „Елементи на ценообразуване”:

Оценката по показател „Елементи на ценообразуване” се определя по следната формула:

ПЗ = П3.1+П3.2+П3.3+П3.4+П3.5, където:

> П3.1- часова ставка, за формиране на единичните анализни цени, с тегловен коефициент -  60 % или 
максимален възможен брой точки -  6 точки. Максимален брой точки получава участникът, предложил 
най-голяма часова ставка, а предложенията за часова ставка на останалите участници се оценяват по 
следната формула:

П3.1 = Ч уч х 6 
Чмакс

Където Чуч е предложена часова ставка съгласно Финансовото предложение на съответния участник. 
Където Чмакс е максималната предложена часова ставка съгласно Финансовото предложение на 
участниците.
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> П3.2 - % допълнителни разходи за труд, за формиране на единичните анализни цени -  тегловен
коефициент -  10 % или максимален брой точки е 1 точка.

Като 113.2= (100-ДТуч1 
100

Където ДТуч е предложеният % допълнителни разходи за труд съгласно Финансовото предложение на 
съответния участник.

'у ПЗ.З - /о допълнителни разходи за механизация, за формиране на единичните анализни цени - 
тегловен коефициент — 10 % или максималния брой точки е 1 точка.

Като П3.3== (100 -  ДМуч) Където ДМуч е предложеният % допълнителни разходи за механизация 
съгласно Финансовото предложение на съответния участник.

*  ,ПЗ’4 ’ % доставн°- складови разходи, за формиране на единичните анализни цени - тегловен 
коефициент — 10 % или максимален брой точки е 1 точка.

Като П3.4 = Ц 00 -Д С Р уч)
100

Където ДСРуч е предложеният % доставно-складови разходи съгласно Финансовото предложение на 
съответния участник. р

^ П3.5 - % печалба, за формиране на единичните анализни цени - тегловен коефициент -  10 % или
максимален брой точки е 1 точка.

Като П3.5 = (100 -  Пуч!
100

Където Пуч е предложеният % печлба съгласно Финансовото предложение на съответния участник.

Участник 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 %

ПЗ
Елементи

на
ценообразу

ване„ЕДЕМД2” ЕООД 7,00 20 20 4 2 9,54 тОБЕДИНДЕНИЕ 
„ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД

4,80 67 20 7 8 7,09 т.

ОБЕДИНЕНИЕ
„ПРОДЖЕКТ
КИНДЕРГАРДЪН”
ДЗЗД

5,40 40 30 6 8 7,79 т.
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2. Оценка по показател „Цена”:

Оценката по показател „Цена” се определя по следната формула:

П4 = Цмин х 40 , където:
Цуч

о Цмин е най-ниската предложена цена 
о Цуч е цената, предлагана от оценявания участник

Участник

„ЕДЕМД2” ЕООД ~ ------------------ -

Цена за 
изпълнение в 
лв. без ДДС 

3 151 842,00

П4
цена за 

изпълнение 
40 т.иЬЕДИНДЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН”
3 185 760,06 
3 184 074,93

39,57 т. 
39,60 т.

IV. Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на офертите на 
допуснатите участници: шрер^те на

№ УЧАСТНИК
Показател
П1+П2

ИЗ
Елементи

на
ценообразу

ване

П4 
цена за 

изпълнение

П1+П2+ПЗ+
П4

И

1

зграждане на ново обединено детск 
град, Район-4-Зона 5 ”, кв.19 (нов а

..ЕЛЕМ Л2” ТП П З

о заведение за 7 
'9а), У ПИ II-  О,

0 групи, в м. "1 
ЦЗ, ж.к. "Мла

Огоизточен
дост-4"

2
ОБЕДИНДЕНИЕ 
„ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД

43,36 т. 

42 т.

9,54 т. 

7,09 т.

40 т.

39,57 т.

92,9 т. 

88 66 т
3

ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ 
КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД 47,36 т. 7,79 т. 39,60 т. 94,75 т.

начин:
V. След оценка на подадената оферти комисията класира допуснатите участници по следния

П М Я С Т О ^ ”  А « Д  -  H 7 S  точки

III МЯСТО - ОБЕДИНДЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД -  88,66 точки
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Комисията предлага на кмета на район Младост да утвърди настоящия протокол и да издаде 
решение, с което да определи за изпълнител класираният на първо място участник:

I МЯСТО - ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД -  94,75 точки

Настоящият протокол е съставен на 27.11.2015г. в

6. ... 
инж.

инж.

13:00 ч.

КОМИСИЯ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕНИЦА

ЧЛЕНОВЕ: 1
ИНЖ СТОИЛОВ

3. 
ИНЖ. ОВА


