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РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Възложител съгласно Заповед
№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.
дата: 13.11.2018 г.

ПРОТОКОЛ №2
от заседанията на комисия, назначена със Заповед № РД 15 - 1935/04.07.2018 г. на заместниккмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на
Кмета на Община Сливен, със задача да разгледа и оцени получените оферти в процедура
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за
изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на
спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен”
Днес, 12.11.2018 г., 14,00 часа, в стая № 17, в административната сграда на община
Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 1935/04.07.2018 г. и Решение № РД 15 - 1672/05.06.2018 г. на заместник-кмета на Община
Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община
Сливен за откриване на процедура публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за
изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на спортен
комплекс "Асеновец", гр. Сливен”, се събра Комисия в състав:
Председател: инж. Стоян Марков – заместник-кмет ИР, Община Сливен
и членове:
2. инж. Милко Харалампиев – директор дирекция ОИ, Община Сливен
3. инж. Георги Георгиев – старши експерт, дирекция ОИ, Община Сливен
4. Любомир Георгиев – главен експерт, отдел ПНО, Община Сливен
5. инж. Гинка Тужарова – началник отдел ОП, Община Сливен
Резервни членове:
1. инж. Нина Узунова – главен експерт, дирекция ОИ, Община Сливен
2. Александрина Кънева – началник отдел ПНО, Община Сливен
Председателят на Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от
ППЗОП и установи, че на заседанието не присъстват такива.
Председателят на комисията запозна присъстващите със състава на комисията и
резервните членове, съгласно заповедта за назначаването й.
Поради прекратяване на трудовите правоотношения на инж. Георги Георгиев – старши
експерт, дирекция ОИ мястото бе заето от инж. Нина Узунова - главен експерт, дирекция ОИ,
Община Сливен – резервен член на комисията.
Комисията продължи своята работа с отваряне и оповестяване на ценовите предложения
на допуснатите участници по обществена поръчка, обявена с Решение № РД 15 1672/05.06.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД
15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, с уникален номер в АОП № 00118-20180012.
Председателят на комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 54, ал. 2 от
ППЗОП и установи, че на заседанието присъстват:
1.Л* С* – представител на Участника “Билдинг ТД“ ЕООД, гр. Сливен (с пълномощно);
2.Т* П* – представител на Участника Консорциум “Строителство Сливен – Спортен
комплекс „Асеновец“ („Комунал Инженеринг“ ЕООД и „БМ – Груп-Инженеринг“ ЕООД), гр.
София (с пълномощно)
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите от
оценяването на офертите на допуснатите участници по другите показатели.
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В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори ценовите предложения,
на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им и ги оповести:
1.Ценово предложение на Участник № 1 - “Билдинг ТД“ ЕООД, гр. Сливен:
1.1.Цена общо в размер на 1 121 299,69 лева (словом: един милион сто двадесет и една
хиляди двеста деветдесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки) лева без ДДС или
1 345 559.63 лева (словом: един милион триста четиридесет и пет хиляди петстотин петдесет и
девет лева и шестдесет и три стотинки) с ДДС.
2.Ценово предложение на Участник № 3 - Консорциум “Строителство Сливен –
Спортен комплекс „Асеновец“, гр. София:
1.1.Цена общо в размер на 1 114 046,02 лева (словом: един милион сто и четиринадесет
хиляди четиридесет и шест лева и две стотинки) лева без ДДС или 1 336 855,22 лева (словом:
един милион триста тридесет и шест хиляди осемстотин петдесет и пет лева и двадесет и две
стотинки) с ДДС.
След оповестяването на ценовите предложения приключи публичната част на
заседанието.
Комисията разгледа ценовите предложения на участниците и констатира, че са съставени
по Приложение № 3 – образец, подписани са и са подпечатани, съгласно изискванията на
Възложителя. Към Ценовите предложения са приложени Количествено – стойностна сметка и
анализи на предложените единични цени без ДДС. Ценовите предложения на участниците
отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията не приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т. к. допуснатите участници са двама и не
може да се формира „средна стойност на предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка”.
Комисията оцени участниците по показател Предлагана цена (Ц), както следва:
1.Участник № 1 - “Билдинг ТД“ ЕООД, гр. Сливен:
Ц = (1 114 046,02 / 1 121 299,69) х 50
Ц = 49,68 точки
2.Ценово предложение на Участник № 3 - Консорциум “Строителство Сливен –
Спортен комплекс „Асеновец“, гр. София:
Ц = (1 114 046,02 / 1 114 046,02) х 50
Ц = 50,00 точки
Комплексни оценки:
1. За 1.Участник № 1 - “Билдинг ТД“ ЕООД, гр. Сливен:
КО = РП + УКТ + Ц
КО = 15 + 15 + Ц
КО = 30,00 + 49,68
КО = 79,68 точки
2. За Участник № 3 - Консорциум “Строителство Сливен – Спортен комплекс
„Асеновец“, гр. София:
КО = РП + УКТ + Ц
КО = 25 + 25 + Ц
КО = 50,00 +50,00
КО = 100,00 точки
В съответствие с чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя
условия, както следва:
ПЪРВО МЯСТО: Участник № 3 - Консорциум “Строителство Сливен – Спортен
комплекс „Асеновец“ („Комунал Инженеринг“ ЕООД и „БМ – Груп-Инженеринг“ ЕООД),
гр. София, ж. к. „Стрелбище“, ул. „Бадемова гора“ № 21, оферта с вх. № 4704 2360/03.04.2018 г., 16:54 часа, с Комплексна оценка КО – 100,00 точки;
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ВТОРО МЯСТО: Участник № 1 - “Билдинг ТД“ ЕООД, гр. Сливен, ул. „Граф
Игнатиев“ № 8, оферта с вх. № 4704 - 2356/03.07.2018 г., 14:16 часа, с Комплексна оценка
КО – 79,68 точки
Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнител на обществената поръчка, с предмет: „Избор на изпълнител за
изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на
спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен”, класирания на първо място участник
Участник № 3 - Консорциум “Строителство Сливен – Спортен комплекс „Асеновец“
(„Комунал Инженеринг“ ЕООД и „БМ – Груп-Инженеринг“ ЕООД), гр. София, ж. к.
„Стрелбище“, ул. „Бадемова гора“ № 21, оферта с вх. № 4704 - 2360/03.04.2018 г., 16:54
часа.
Комисията приключи своята работа на 12.11.2018 г. в 15:25 часа, като същата проведе 1
(едно) открито и 1 (едно) закрито заседания и изготви и подписа настоящия протокол в един
оригинален екземпляр.
Настоящият Протокол № 2 е завършен на 12.11.2018 г. и е предаден на Възложителя
за утвърждаване, на 12.11.2018 г., заедно с цялата документация за обществена поръчка
възложена чрез процедура публично състезания с предмет: „Избор на изпълнител за
изпълнение на строителни и монтажни работи /СМР/ на обект: „Основен ремонт на
спортен комплекс "Асеновец", гр. Сливен”, състояща се от Протокол № 1 от 04.07.2018 г.
от заседанията на комисията; Декларации от членовете на комисията по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП; оферта с вх. № 4704 - 2356/03.07.2018 г., 14:16 часа от “Билдинг ТД“ ЕООД, гр.
Сливен; оферта с вх. № 4704 - 2359/03.04.2018 г., 16:21 часа от “Монолит“ ООД, гр. Сливен
и оферта с вх. № 4704 - 2360/03.04.2018 г., 16:54 часа от Консорциум “Строителство Сливен
– Спортен комплекс „Асеновец“ („Комунал Инженеринг“ ЕООД и „БМ – ГрупИнженеринг“ ЕООД), гр. София.
Комисия:
Председател:
инж. Стоян Марков
Членове:
инж. Милко Харалампиев
Член на комисията

Възложител:
Румен Иванов
Възложител съгласно Заповед
№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.
получил доклада и
цялата документация на 12.11.2018 г.

инж. Нина Узунова
Резервен член на комисията
Любомир Георгиев
Член на комисията
инж. Гинка Тужарова
Член на комисията
Вярно с оригинала, подписан на хартия
Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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