Община С И Т О В О

ПРОТОКОЛ
от

процедурата за отваряне на оферта за "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СИТОВО

Днес

24.10.2014

г. в

14.00

ч. в сградата на Община СИТОВО се проведе

процедура по отваряне на офертите по посочената по- горе процедура.

Тръжната комисия, назначена със Заповед № 399/24.10.2014г. на Кмета на
Община СИТОВО , започна работа в пълен състав , както следва:
Ирена Русчева

4.
5.
6.
4.
5.

Драгомир

- ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Иванов - зам. Кмет

юрист

арх. Атанаска Стодева . архитект
Павлина Петкова

Иванка Петрова

- старши специалист „УТКР „
- фин. контрольор в община Ситово

Всички членове на Тръжната комисия подписаха декларации за необвързаност

и конфиденциалност съгласно чл.

ал.

35

присъстваха представителите на фирми

от ЗОП. На заседанието на комис:Ията не

3

, депозирали

оферти.

За участие в процедурата са подадени две оферти

1.

СДРУЖЕНИЕ

„АГЕНI(ИЯ

ЗА

- а именно

УСТОЙЧИВО

на:

РАЗВИТИЕ

И

ЕВРОИНТЕГР АЦИЯ

- ЕВРОРЕГИОНИ" /А УРЕ/ , със седалище и адрес на управление :
гр. СОФИЯ, кв. „ЛОЗЕНЕЦ", ул. "Кокиче" 9 , представлявано от Кристиян Георгиев
Миленов ,ЕИ:К 121625839 , с вх. № 12- 00 - 140 /23.10.2014 г ..
2. „ ФРИБУЛ„ ООД - Варна , със седалище и адрес на управление : град
Варна, ул. „Цар Асен„ № 11 А ет. 1 , представлявано от арх. Юлия Недева Железова,
ЕИК 103318710, вх. № 92 - Ф - 24 / 23.10.2014г.
При отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, т. е. първо на
Сдружение «А УРЕ»

,

комисията установи, че са представени всички, предварително

из исквани от възложителя документи , като наред с това изискванията за специалисти

свързани с изпълнение на поръчката

,

налична техника

-

основно софтуер

,

,

свързан с

изпълнение предмета на поръчката и компютърни конфигурации, данни за оборотите от

идентична дейност за последните години и т. н. Представени са и референции, както и
уд остоверение

за

вписване

в

съответните

регистри

,

касаеIЦИ

Предложението за изпълнение на поръчката е поставено в отделен
це новото предложение

- плик

№

3, който

.

№

2 , както

и

плик , запечатан се подписа от трима членове

на комисията. Съдържанието на плик №
чл енове на комисията

, плик

специалисти

2

на всяка страница се подписа от трима

При отваряне на втората оферта

-

на "ФРИБУЛ"ООД

,

комисията също не

уст анови пропуски при депозираните документи , даващи възможност участникът д а

бъде допуснат . Представените документи сочат факта , че този кандидат е в състояние да

изпълни поръчката на този етап на разглеждане на офертата му. Попълнени са всички
изискуеми от възложителя декларации,

като ценовата оферта и тази с техническото

предложение, са поставени в отделни пликове , последният №
трима членове на комисията в запечатано състояние
плик №

3

от които се подписа от

. Подписа

се и съдържанието на

от същите лица.

2

Така комисията, в оглед обстоятелството , че са представени от кандидатите
всички изискуеми от възложителя на този етап документи

РЕШИ:
ДОПУСКА до по- нататъшно участие за отваряне на ценовите оферти фирм ите,
а именно:

1.

СДРУЖЕНИЕ

„АГЕIЩИЯ

ЗА

УСТОЙЧИВО

РАЗВИТИЕ

И

ЕВРОИНТЕГР АЦИЯ

- ЕВРОРЕГИОНИ" /А УРЕ/ , със седалище и адрес на управление :
гр. СОФИЯ, кв . „ЛОЗЕНЕЦ", ул. "Кокиче" 9 , представлявано от Кристиян Георгиев
Миленов ,ЕИК 121625839.
2 „ФРИБУЛ„ ООД - Варна , със седалище и адрес на управление: град Варна , ул.
„Цар Асен„

№

11

А ет .

1 ,

представлявано от

арх. Юлия

Недева Железова, ЕИК

103318710.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения
пр едварително обявените изисквания на възложителя
Първият участник

,

съобразно

.

е предложил на вниманието на комисията детайлно описание

на начина на работа , дейностите за изпълнение , резултата, обвързаността на дейностите

с резултати. Наред с това е налице и визуално изложение на всичко ,което е стояло на
в ни манието

на

този

участник

по

повод

изпълнение

предмета

Демонстрирано е отлично познаване на нормативната уредба
налице логичен
изпълнение

подход

на

.

За това по показател ТПl

поръчката

м аксимален брой точки.

този

- 20.

участник

виждането на изпълнителя за

п оръчката

,

се

акцентира

върху

структуриране

ролята

на

всеки

поръчка

и методология за

получава

от

комисията

подробно

на екипа за изпълнение на

от

ключовите

експерти. Посочена е изрично и отговорността на всеки от тях

.

и

неключови

И в този случай

комисията сочи на този изпълнител за този показател максимален брой точки

.
този

По повод ТП3
участник.

-

.

като наред с това е

подход

единодушно

тази

Показател ТП2 изисква да се анализира

изложено

като

-

,

на

- 1О .

„Управление на риска" комисията се запозна с предложението на

Нагледната

агитация

,

която

е

приложена

в

значителна

степен

подпомагат да се добие ясна и точна представа за възможните рискове при изпълнение

на поръчката
уп равление

,

както

и мерките за преодоляването ми.

на риска е относимо

изцяло

Предложеният план за

към предмета на поръчката и дава възможност

да се избягнат всякакви непредвидени обстоятелства

. И тук комисията счита , че този
участник следва да получи максимален предвиден от възложителя брой точки - 1О .
Що се отнася до сроковете , фиксирани като важни за изпълнение на поръчката срок за изготвяне на предварителният проект в календарни дни - Ш" .1, срок за
изготвяне на Окончателния проект в календарни дни-ТП4.2 и срок за изготвяне на ЕО
и ОС

в календарни дни -ТП

два/ дни,

235 /Двеста

от

показател

този

4.3

то този участник предлага съответно

тридесет и пет/ дни и
следва

да

32

235 /Двеста тридесет и пет/ дни.

бъдат

отчетени

след

разглеждане

/тридесет и

Резултатите

техническото

предложение и на другия участник.

Премина се към разглеждане техническото предложение

на вторият участник

-

„ ФРИБУЛ''ООД.
За разлика от първия участник

предстои да бъдат извършени

,

тук

,

но

е ясно

описанието на дейностите , които

няма онази детайлност и нагледност ,които се

приложение от първия участник.

Касае се за едно описание

без подробности ,които определено са нужни за да се

,

доб ие ясна представа за всичко ,което предстои да бъде извършено в съответния етап по
повод изпълнение

предмета на поръчката.

поставя на този участник

20 точки

В този случай комисията единодушно

по показател ТПl.

Показател ТП2 изисква да се анализира

подробно и изложи виждането на

из пълнителя за структуриране на екипа за изпълнение на поръчката , но в случая това е

по

-

скоро схематично с минимални

подробности и няма онази прегледност , която е

очевидна за другия участник. По този показател комисията единодушно поставя

- 5 точки .
повод ТП3 - „Управление

на

този участник

По

този участник. То е

на риска" комисията се запозна с предложението на

изключително пестеливо , като се изброяват рисковете

възможно да възникнат по време на работа
риска

,

но той

.

Налице е предложен план з управление на

, че този участник

следва да получи

Сроковете на този участник са както следва

/Триста шестдесет

и пет/

45

5 точки .

/четиридесет и пет/ календарни дни ,

календарни дни и

календарни дни. Видно от предложението

срока за

изготвяне на ЕО и ОС е

45

кал ендарни дни.
тъй като не

с ъ в местимостта

/Триста шестдесет и пет/

365

, изписано в словесен вариант

/Четиридесет и пет/

приложения линеен график става ясно ,че се касае за
дни,

които е

не е достатъчно пълен и анализиращ всяка възможна ситуация. И тук

комисията счита

365

,

365

дни

възможно

, преди

да се

изготви

окончателно завършване

/Триста шестдесет и пет/
календарни

45

екологична оценка

и

оценка

на

на проекта.

Ползвайки формулата

,

определена от възложителя

техническа грешка вместо

„

Х

100"

, че

, но при анализа на

В случая комисията приема именно този срок , а не
е

е отразено

следва да бъде

„

и приемайки

Х 1О "

,

комисията

,

че е налице
изчисли

,

че

първият частник получава

точки
ТП4 .1

1О точки по показател Ш4.1 , 5 точки по показател ТП4.2 и 5
по показател ТП4.3 , докато вторият участник получава съответно по показател
- 7.1 точки , по показател ТП4.2-6.44 точки и по показател ТП 4.3 - 1.85 точки.

Или общо първият участник до момента получава 70 /Седемдесет/ точки , а вторият

45.39

/четиридесет и пет цяло тридесет и девет стотни/ точки.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни

24.10.2014

г.като комисията приключи своята работа в

16.30

екземпляра

,

на

часа.За отваряне на

ценовите оферти

- на 31.10.2014г. - 14.00 часа в сградата на Община Ситово, ул
«Трети март « 72 , в залата на Общински съвет , двамата допуснати участници следва
да бъдат писмено уведомени.

ТРЪЖНА /КОМИСИЯ
Председател

:.. „„.„(П) ......... .

/И. Русчева

/

Членове:

1

(П)

/Д. Иванов

2
/

(П)

/арх. А. Стодева

3

/

/ И.

(П)
Петрова

4

/

(П)

/П. Петкова

/

