УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: /п. п./
инж. КОЛЬО МИЛЕВ

П Р О Т ОК ОЛ

Днес 13.03.2015 г., на основание Заповед № РД 15 - 628/04.03.2015 г. на кмета на Община
Сливен, в 16:30 часа, в стая № 17 се събра комисия в състав:
Председател: инж. Иван Манчев – заместник-кмет „Устройство на територията и
строителството”, Община Сливен
и членове:
инж. Милко Харалампиев – главен експерт, дирекция „Общинска инфраструктура”,
Община Сливен
Кремена Борнавска – юрисконсулт, отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община
Сливен
за изпълнение на поставената им задача: получаване, разглеждане и оценка на офертите за
възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: „Детски и спортни
площадки в гр. Сливен и населени места” – изграждане на нови спортни площадки”.
Комисията констатира, че в определения от възложителя срок - 13.03.2015 г., 16:00 часа са
получени 6 (шест) оферти от следните фирми:
1. „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен, ул. „Дойран” № 138, ет. 4, вх. № 4704 – 890 от
12.03.2015 г., 14:41 часа;
2.„Металпласт Инженеринг” ЕООД, гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков” № 16, вх. № 4704 –
894/13.03.2015 г., 09:30 часа;
3. „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен, ул.
„Драган Цанков” 2А, офис 1, вх. № 4700 – 213/13.03.2015 г., 10:41 часа;
4. „Рая - 52” ООД, гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2, вх. № 4704 –
899/13.03.2015 г., 11:26 часа;
5. „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен, ул. „Славянска” 8А, офис 5, вх. № 4704 –
918/13.03.2015 г., 13:51 часа;
6. ЕТ "Стройремонт – Йорго Йоргов", гр. Сливен, ул. „Драган Цанков” 7Б, офис № 2,
вх. № 4701 – 139/13.03.2015 г., 14:01 часа.
След получаване на офертите членовете на комисията подписаха и представиха декларации
за обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП. Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл.
68, ал. 3 от ЗОП и установи, че не присъстват такива. Комисията реши офертите да бъдат
разгледани по реда на постъпването им. Приложените в тях документи да бъдат сравнени с
изискуемите от Възложителя, след което да бъдат оценени по методиката описана в
документацията за участие.
След първоначално разглеждане на офертите комисията се увери, че те са представени в
запечатани, непрозрачни пликове, върху които освен наименованието на участниците са посочени:
адрес за кореспонденция, телефон, факс (на четири оферти), e-mail, лице за контакт (на три
оферти) и наименование на предмет на поръчката. Отбелязани са също входящ номер, дата и час
на получаване в общината.
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Офертите бяха отворени по реда на получаването им и след проверка на приложените в тях
документи комисията установи, че те отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в
Публичната покана и документация за участие.
1.Участниците са направили следните предложения:
1.1. „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен:
В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за
изпълнение на строителството” съдържаща Обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството, обхваща следните елементи: Описание на основните видове
СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните
етапи и процеси на поръчката; План за организация на строителството; Разпределение на
ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и
последователност на дейностите; Описание на мероприятията по временна организация на
движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на
мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на
местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да
не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.
1.2. „Металпласт Инженеринг” ЕООД, гр. Русе:
В Техническото предложение участникът е представил Обяснителна записка, съдържаща
описание на основните видове СМР и специалистите, които ще ги изпълняват, организация на
строителния процес, стратегия и управление на договора и мерки за вътрешен контрол върху
изпълнението на поръчката; комуникации и очаквания на участника към Възложителя.
Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството не
съдържа следните елементи: Разпределение на ресурсите /механизация и оборудване/,
координация между звената и последователност на дейностите; Описание на мероприятията по
временна организация на движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда;
Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на
затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие
прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.
Във връзка с гореизложеното комисията предлага офертата на участника „Металпласт
Инженеринг” ЕООД, гр. Русе, да не бъде оценявана.
1.3. „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен:
В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за
изпълнение на строителството” съдържаща Обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството, обхваща следните елементи: Описание на основните видове
СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните
етапи и процеси на поръчката; План за организация на строителството; Разпределение на
ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и
последователност на дейностите; Описание на мероприятията по временна организация на
движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на
мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на
местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да
не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.
1.4. „Рая - 52” ООД, гр. Сливен:
В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за
изпълнение на строителството” съдържаща Обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството, обхваща следните елементи: Описание на основните видове
СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните
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етапи и процеси на поръчката; План за организация на строителството; Разпределение на
ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и
последователност на дейностите; Описание на мероприятията по временна организация на
движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на
мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на
местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да
не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.
1.5. „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен:
В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за
изпълнение на строителството” съдържаща Обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството, обхваща следните елементи: Описание на основните видове
СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните
етапи и процеси на поръчката; План за организация на строителството; Разпределение на
ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация между звената и
последователност на дейностите; Описание на мероприятията по временна организация на
движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда; Описание на
мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на затрудненията на
местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да
не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.
1.6. ЕТ "Стройремонт - Йорго Йоргов", гр. Сливен
В Техническото предложение участникът е представил „Технологична програма за
изпълнение на строителството” съдържща Обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството, съдържаща описание на СМР, които ще се изпълняват, План за
организация и изпълнение на строителството.
Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството не
съдържа следните елементи: Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна
ръка/, координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с
подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/; Описание на мероприятията по
временна организация на движението; Описание на мероприятията по опазване на околната среда;
Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда; Мерките за намаляване на
затрудненията на местното население по време на изпълнението на поръчката – при условие
прилежащите имоти да не остават без достъп повече от 6 часа в денонощие.
Във връзка с гореизложеното комисията предлага офертата на участника ЕТ
"Стройремонт - Йорго Йоргов ", гр. Сливен да не бъде оценявана.
1.2. Предложените от участниците единични цени за видовете СМР, без ДДС са както
следва:
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2
Разбиване на бетон

1
2 Демонтаж на улични бордюри
Демонтаж на градински бордюри

3
4 Демонтаж на тротоарни плочи

Масов изкоп с багер на транспорт

5
6 Ръчен изкоп
7
8

Натоварване и превоз с ръчни
колички до 60 м.
Превоз земни маси със самосвал

9

Кофраж и декофраж на бетонови
ед.фундаменти под колони

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19

Доставка и полагане на неармиран
бетон клас С 12/15 (В15) за
фундаменти
Доставка и полагане на чакъл за
основа
Валиране на чакъл за основа
Полагане на армирана бетонова
настилка с дебелина 10 см. /бетон
клас С 16/20 (В 20) и армировка
ф6,5/20 см. от стомана клас В 235 (А
I)
Доставка и монтаж на колона,
посредством анкерни болтове /за
колона метална правоъгълна тръба
100.60.3, с височина Н = 4,0 м., със
заварена към нея оребрена пета 20/20
см. , с дебелина 1,5 см. и шапка от
ламарина на върха/
Изработка и монтаж на предпазна
ограда от метални пана /по детайл/
Нанасяне на блажна боя двукратно
по метални повърхности
Доставка и полагане на изкуствена
трева с височина 50 мм. с гумени
гранули
Доставка и монтаж на футболни
вратички
Доставка и монтаж на баскетболен
кош

3

4

5

9

Единични цени, лв. без ДДС, участник
"Брико 80" ЕООД,
гр. Сливен

Единични цени, лв. без ДДС, участник „Рая
- 52” ООД,
гр. Сливен

Единични цени, лв. без ДДС, участник
„ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН
УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”,
гр. Сливен

Единични цени, лв. без ДДС, участник
„Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен

Тежести

Мярка

№ по ред

Наименование на видовете работи

11

1 м³
1 м.л.
1 м.л.

3

118.62

3

2.86

1.96

2.39

0.34

3

2.38

0.79

2.39

0.34

1 м²
1 м³

3

1.67

1.38

1.69

0.34

5

4.36

4.26

4.65

1.08

5

24.95

17.42

27.59

4.02

5

26.49

16.46

16.32

4.02

5

5.28

12.67

5.45

1.50

5

17.33

9.02

16.80

15.70

5

123.31

5

39.03

22.63

33.20

25.75

3

8.47

0.82

0.05

2.06

5

48.98

22.34

25.66

32.45

5

101.48

5

4.76

3.69

5.61

6.35

5

5.11

3.97

5.40

7.81

4

28.96

52.59

50.13

55.73

4

432.19

441.14 242.00 332.83

4

324.50

914.69 227.70

1 м³
1 м³
1 м³
1 м²

83.42 147.33

82.75

1 м³
135.52 141.57 139.60

1 м³
1 м³
1 м²

1 бр.

61.95 300.00 115.49

1 кг.
1 м²
1 м²
1 бр.
1 бр.
42.49

4

Извозване на строителни отпадъци

1 м³

4

Извозване на добити материали до
склад на Община Сливен

1 курс

3

20
21

Демонтаж на съществуваща
1 м²
тревна
настилка
22
Доставка и монтаж на входна 1 бр.
23 вратичка с р-ри 1170/2090
Доставка и монтаж на метален кг.
24 профил

26.53

15.63

25.00

3.05

66.00

33.37

73.00

30.56

0.92

1.90

8.86

1.15

3
3
489.50

171.20 332.00 169.64

5
5.71

3.31

5.00

5.37

2.Оценяването на офертата бе извършено по критерия за оценка „икономически найизгодна оферта”.
Икономически най-изгодната оферта за изпълнението на СМР, предмет на обществената
поръчка ще бъде определена по следната математическа формула:
КО = 60%ТО + 40%ФО, където
ТО - е Техническа оценка на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката“ на
участника – с максимална оценка 100 т.
ФО - е Финансова оценка на офертата на участника - предложеите от участника единични
цени за видовете СМР – с максимална оценка 100 т.
Последователност и методика на оценка:
Първи етап - техническа оценка на офертата:
Показател: ТО – „Технологична програма за изпълнение на строителството”
Технологичната програма за изпълнение на строителството трябва да съдържа:
Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството.
1.Обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството трябва
да обхваща следните елементи:
1.1.Описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична
последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси на поръчката;
1.2.План за организация на строителството;
1.3.Разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/, координация
между
звената
и
последователност
на
дейностите,
взаимоотношения
с
подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/;
1.4.Описание на мероприятията по временна организация на движението;
1.5.Описание на мероприятията по опазване на околната среда;
1.6.Описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда;
1.7.Мерките за намаляване на затрудненията на местното население по време на
изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без достъп
повече от 6 часа в денонощие;
Комисията поставя отрицателна оценка „НЕ“ на „Техническото предложение за
изпълнение на поръчката“ и предлага за отстраняване на участник от процедурата, в случай че са
налице едно или повече от следните обстоятелства, включително което и да е изискване от
техните съставни части:
• Не е представена Обяснителна записка за организация и изпълнение на строителството
и/или;
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• В обяснителната записка за организацията и изпълнението на строителството:
- няма описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична
последователност и обвързаността на отделните етапи и процеси и/или технологичните етапи не
са съобразени със спецификата на поръчката и/или
- не е представен план за организация на строителството и/или
- не е налице разпределение на ресурсите /механизация, оборудване и работна ръка/,
координация между звената и последователност на дейностите, взаимоотношения с
подизпълнители/членове на обединението /ако е приложимо/ и/или
- не е налице описание на мероприятията по временна организация на движението и/или
- не е налице описание на мероприятията по опазване на околната среда и/или
- не е налице описание на мероприятията и мерките по безопасност на труда и/или
- не са налице мерки за намаляване на затрудненията на местното население по време на
изпълнението на поръчката – при условие прилежащите имоти да не остават без досътп повече от
6 часа в денонощие.
- допуснати са грешки, които ще повлияят, както на продължителността така и на
качественото изпълнение на СМР.
Всички предложения за изпълнение на поръчката, получили положителна оценка „ДА“, се
подлагат на сравнителен анализ по показател „Обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството”, чрез съпоставяне на едно с друго и се оценяват по следния
начин, чрез посочване на обективни мотиви от комисията за присъждане на съответния брой
точки:
Наименование

Правила за оценяване

Брой
точки

Комисията поставя 100 т., когато са налице
следните обстоятелства:
В обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството са обосновани и доказани
приетите решения и получените резултати относно:

Точките за оценка
са фиксирани и са
съответно 100 т.,
85 т., 70 т., 55 т. и
40 т. и се
определят от
комисията
съобразно
указанията в
следващата
колона.

- Описание на основните видове СМР, тяхната
продължителност и технологична последователност и
обвързаността на отделните етапи и процеси на
поръчката;
- План за организация на строителството;
- Разпределение
на
ресурсите
/механизация,
оборудване и работна ръка/, координация между
звената и
последователност
на дейностите,
взаимоотношения с подизпълнители/членове на
обединението /ако е приложимо/;
- Описание на мероприятията по временна организация
на движението;
- Описание на мероприятията по опазване на околната
среда;
- Описание на мероприятията и мерките по безопасност
на труда;
- Мерките за намаляване на затрудненията на местното
население по време на изпълнението на поръчката –
при условие прилежащите имоти да не остават без
достъп повече от 6 часа в денонощие;
Комисията поставя 85 т., когато са налице
несъществени пропуски и/или грешки в обосновката на
приетите решения за изпълнение на строителството при
едно от следните обстоятелства:

100 т.

85 т.
6

Наименование

Правила за оценяване

Брой
точки

В обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството са обосновани и доказани
приетите решения и получените резултати относно:
- Описание на основните видове СМР, тяхната
продължителност и технологична последователност и
обвързаността на отделните етапи и процеси на
поръчката;
- План за организация на строителството;
- Разпределение
на
ресурсите
/механизация,
оборудване и работна ръка/, координация между
звената и
последователност
на дейностите,
взаимоотношения с подизпълнители/членове на
обединението /ако е приложимо/;
- Описание на мероприятията по временна организация
на движението;
- Описание на мероприятията по опазване на околната
среда;
- Описание на мероприятията и мерките по безопасност
на труда;
- Мерките за намаляване на затрудненията на местното
население по време на изпълнението на поръчката –
при условие прилежащите имоти да не остават без
достъп повече от 6 часа в денонощие;
Комисията поставя 70 т., когато са налице
несъществени пропуски и/или грешки в обосновката на
приетите решения за изпълнение на строителството при
две от следните обстоятелства:
В обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството са обосновани и доказани
приетите решения и получените резултати относно:
- Описание на основните видове СМР, тяхната
продължителност и технологична последователност и
обвързаността на отделните етапи и процеси на
поръчката;
- План за организация на строителството;
- Разпределение
на
ресурсите
/механизация,
оборудване и работна ръка/, координация между
звената и
последователност
на дейностите,
взаимоотношения с подизпълнители/членове на
обединението /ако е приложимо/;
- Описание на мероприятията по временна организация
на движението;
- Описание на мероприятията по опазване на околната
среда;
- Описание на мероприятията и мерките по безопасност
на труда;
- Мерките за намаляване на затрудненията на местното
население по време на изпълнението на поръчката –
при условие прилежащите имоти да не остават без
достъп повече от 6 часа в денонощие;

70 т.
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Наименование

Правила за оценяване

Брой
точки

Комисията поставя 55 т., когато са налице
несъществени пропуски и/или грешки в обосновката на
приетите решения за изпълнение на строителството при
три от следните обстоятелства:
В обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството са обосновани и доказани
приетите решения и получените резултати относно:
- Описание на основните видове СМР, тяхната
продължителност и технологична последователност и
обвързаността на отделните етапи и процеси на
поръчката;
- План за организация на строителството;
- Разпределение
на
ресурсите
/механизация,
оборудване и работна ръка/, координация между
звената и
последователност
на дейностите,
взаимоотношения с подизпълнители/членове на
обединението /ако е приложимо/;
- Описание на мероприятията по временна организация
на движението;
- Описание на мероприятията по опазване на околната
среда;
- Описание на мероприятията и мерките по безопасност
на труда;
- Мерките за намаляване на затрудненията на местното
население по време на изпълнението на поръчката –
при условие прилежащите имоти да не остават без
достъп повече от 6 часа в денонощие;
Комисията поставя 40 т., когато са налице
несъществени пропуски и/или грешки в обосновката на
приетите решения за изпълнение на строителството при
повече от три от следните обстоятелства:
В обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството са обосновани и доказани
приетите решения и получените резултати относно:
- Описание на основните видове СМР, тяхната
продължителност и технологична последователност и
обвързаността на отделните етапи и процеси на
поръчката;
- План за организация на строителството;
- Разпределение
на
ресурсите
/механизация,
оборудване и работна ръка/, координация между
звената и
последователност
на дейностите,
взаимоотношения с подизпълнители/членове на
обединението /ако е приложимо/;
- Описание на мероприятията по временна организация
на движението;
- Описание на мероприятията по опазване на околната
среда;
- Описание на мероприятията и мерките по безопасност
на труда;
- Мерките за намаляване на затрудненията на местното

55 т.

40 т.

8

Наименование

Брой
точки

Правила за оценяване
население по време на изпълнението на поръчката –
при условие прилежащите имоти да не остават без
достъп повече от 6 часа в денонощие;

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се
тълкуват, както следва:
За целите на оценката под „несъществени пропуски и/или грешки“ ще се разбира
пропуски в обяснителната записка по отношение на технологичната последователност на
процесите и/или организацията на строителството, които са резултат от допуснати технически
пропуски и грешки, които няма да повлияят върху изпълнението на проекта и да нарушат
сроковете за изпълнението му, няма да намалят качеството му и застрашат безопастността на
труда и околната среда.
Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени
от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“.
Максимален брой точки 100 т.
Втори етап - финансова оценка на офертата:
ФО = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100, където
i=1÷ 24
ЕЦi – единична цена за определен вид СМР, предложена от участника спрямо когото се
прилага формулата, съгласно ценовото му предложение.
ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид СМР, измежду ценовите
предложения на всички участници в процедурата;
i – номер на вид СМР, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 24
Рi – относителна тежест на цената за извършване на конкретния вид СМР /изразена с
проценти/
№
Вид работа
Мярка
Pi
относит.
тежест в
100%
1

Разбиване на бетон

1 м³
3

2

Демонтаж на улични бордюри

1 м.л.

3

Демонтаж на градински бордюри

1 м.л.

4

Демонтаж на тротоарни плочи

1 м²

3

5

Масов изкоп с багер на транспорт

1 м³

5

6

Ръчен изкоп

1 м³

5

7

Натоварване и превоз с ръчни колички до 60 м.

1 м³

5

8

Превоз земни маси със самосвал

1 м³

9

1 м²

11

Кофраж и декофраж на бетонови ед.фундаменти под
колони
Доставка и полагане на неармиран бетон клас С 12/15 (В15)
за фундаменти
Доставка и полагане на чакъл за основа

1 м³

12

Валиране на чакъл за основа

1 м³

13

Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см.
/бетон клас С 16/20 (В 20) и армировка ф6,5/20 см. От

1 м²

10

3
3

5
5

1 м³
5
5
3
5
9

18

стомана клас В 235 (А I)
Доставка и монтаж на колона, посредством анкерни
болтове /за колона метална правоъгълна тръба 100.60.3, с
височина Н = 4,0 м., със заварена към нея оребрена пета
20/20 см. , с дебелина 1,5 см. и шапка от ламарина на върха/
Изработка и монтаж на предпазна ограда от метални пана
/по детайл/
Нанасяне на блажна боя двукратно по метални
повърхности
Доставка и полагане на изкуствена трева с височина от 45
до 50 мм. с гумени гранули
Доставка и монтаж на футболни вратички

19

Доставка и монтаж на баскетболен кош

1 бр.

20

Извозване на строителни отпадъци

1 м³

4
4

21

1 курс

3

22

Извозване на добити материали до склад на Община
Сливен
Демонтаж на съществуваща тревна настилка

1 м²

3

23

Доставка и монтаж на входна вратичка с р-ри 1170/2090

1 бр.

3

24

Доставка и монтаж на метален профил

кг.

5

14

15
16
17

1 бр.

5
1 кг.
5
1 м²
5
1 м²
4
1 бр.
4

Максимален брой точки 100.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория
знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на
получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил найвисока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са
равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна
тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по
този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.
Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената
поръчка.
3. Комплексни оценки:
3.1. Първи етап - техническа оценка на офертите:
3.1.1. „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен:
Показател: ТО – „Технологична
изпълнение на строителството”

програма за

В обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството са обосновани
и доказани приетите решения и получените
резултати относно:
-Описание на основните видове СМР, тяхната
продължителност
и
технологична
последователност
и
обвързаността
на
отделните етапи и процеси на поръчката;

инж. Иван
Манчев
брой точки

Инж. Милко
Харалампиев
брой точки

Кремена
Борнавска
брой точки

Обща
оценка

100

100

100

100
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-План за организация на строителството;
-Разпределение на ресурсите /механизация,
оборудване и работна ръка/, координация
между звената и последователност на
дейностите,
взаимоотношения
с
подизпълнители/членове на обединението /ако
е приложимо/;
-Описание на мероприятията по временна
организация на движението;
-Описание на мероприятията по опазване на
околната среда;
-Описание на мероприятията и мерките по
безопасност на труда;
-Мерките за намаляване на затрудненията на
местното население по време на изпълнението
на поръчката – при условие прилежащите
имоти да не остават без достъп повече от 6 часа
в денонощие;
3.1.2. „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен:
Показател: ТО – „Технологична
изпълнение на строителството”

програма за

В обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството са обосновани
и доказани приетите решения и получените
резултати относно:
-Описание на основните видове СМР, тяхната
продължителност
и
технологична
последователност
и
обвързаността
на
отделните етапи и процеси на поръчката;
-План за организация на строителството;
-Разпределение на ресурсите /механизация,
оборудване и работна ръка/, координация
между звената и последователност на
дейностите,
взаимоотношения
с
подизпълнители/членове на обединението /ако
е приложимо/;
-Описание на мероприятията по временна
организация на движението;
-Описание на мероприятията по опазване на
околната среда;
-Описание на мероприятията и мерките по
безопасност на труда;
-Мерките за намаляване на затрудненията на
местното население по време на изпълнението
на поръчката – при условие прилежащите
имоти да не остават без достъп повече от 6 часа
в денонощие;

инж. Иван
Манчев
брой точки

Инж. Милко
Харалампиев
брой точки

Кремена
Борнавска
брой точки

Обща
оценка

100

100

100

100

11

3.1.3. „Рая - 52” ООД, гр. Сливен:
Показател: ТО – „Технологична
изпълнение на строителството”

програма за

Налице са несъществени пропуски и/или
грешки в обосновката на приетите решения
за изпълнение на строителството при
следните обстоятелства:
-Разпределение на ресурсите /механизация,
оборудване и работна ръка/, координация
между звената и последователност на
дейностите,
взаимоотношения
с
подизпълнители/членове на обединението /ако
е приложимо/;
-Описание на мероприятията по временна
организация на движението;
-Описание на мероприятията по опазване на
околната среда;
-Описание на мероприятията и мерките по
безопасност на труда;
-Мерките за намаляване на затрудненията на
местното население по време на изпълнението
на поръчката – при условие прилежащите
имоти да не остават без достъп повече от 6 часа
в денонощие;

инж. Иван
Манчев
брой точки

Инж. Милко
Харалампиев
брой точки

Кремена
Борнавска
брой точки

Обща
оценка

40

40

40

40

инж. Иван
Манчев
брой точки

Инж. Милко
Харалампиев
брой точки

Кремена
Борнавска
брой точки

Обща
оценка

100

100

100

100

3.1.4. „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен:
Показател: ТО – „Технологична
изпълнение на строителството”

програма за

В обяснителната записка за организацията и
изпълнението на строителството са обосновани
и доказани приетите решения и получените
резултати относно:
-Описание на основните видове СМР, тяхната
продължителност
и
технологична
последователност
и
обвързаността
на
отделните етапи и процеси на поръчката;
-План за организация на строителството;
-Разпределение на ресурсите /механизация,
оборудване и работна ръка/, координация
между звената и последователност на
дейностите,
взаимоотношения
с
подизпълнители/членове на обединението /ако
е приложимо/;
-Описание на мероприятията по временна
организация на движението;
-Описание на мероприятията по опазване на
околната среда;
-Описание на мероприятията и мерките по
безопасност на труда;
-Мерките за намаляване на затрудненията на
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местното население по време на изпълнението
на поръчката – при условие прилежащите
имоти да не остават без достъп повече от 6 часа
в денонощие;

3
4

2.09

83.42

2.98

147.33

1.68

82.75

3.00

3

2.86

0.36

1.96

0.52

2.39

0.43

0.34

3.00

3

2.38

0.43

0.79

1.29

2.39

0.43

0.34

3.00

3

1.67

0.61

1.38

0.74

1.69

0.60

0.34

3.00

5

4.36

1.24

4.26

1.27

4.65

1.16

1.08

5.00

5

24.95

0.81

17.42

1.15

27.59

0.73

4.02

5.00

5

26.49

0.76

16.46

1.22

16.32

1.23

4.02

5.00

5

5.28

1.42

12.67

0.59

5.45

1.38

1.50

5.00

5

17.33

2.60

9.02

5.00

16.80

2.68

15.70

2.87

5

123.31

5.00

135.52

4.55

141.57

4.36

139.60

4.42

5

39.03

2.90

22.63

5.00

33.20

3.41

25.75

4.39

3

8.47

0.02

0.82

0.18

0.05

3.00

2.06

0.07

5

48.98

2.28

22.34

5.00

25.66

4.35

32.45

3.44

5

101.48

3.05

61.95

5.00

300.00

1.03

115.49

2.68

5

4.76

3.88

3.69

5.00

5.61

3.29

6.35

2.91

5

5.11

3.88

3.97

5.00

5.40

3.68

7.81

2.54

5 транспорт

13

14

15

16

Полагане на армирана
бетонова настилка с дебелина
10 см. /бетон клас С 16/20 (В
20) и армировка ф6,5/20 см. от
стомана клас В 235 (А I)
Доставка и монтаж на колона,
посредством анкерни болтове
/за колона метална
правоъгълна тръба 100.60.3, с
височина Н = 4,0 м., със
заварена към нея оребрена
пета 20/20 см. , с дебелина 1,5
см. и шапка от ламарина на
върха/
Изработка и монтаж на
предпазна ограда от метални
пана /по детайл/
Нанасяне на блажна боя
двукратно по метални
повърхности

1 м³
1 м³

10

11

Оценка

Оценка

118.62

9

Единични
цени, лв.
без ДДС

3

6

Оценка

5

Единични
цени, лв.
без ДДС

4

Единични
цени, лв.
без ДДС

3

1 м³
1
м.л.
Демонтаж на градински
1
бордюри
м.л.
Демонтаж на тротоарни плочи 1 м²
Масов изкоп с багер на
1 м³

Ръчен изкоп
6
Натоварване и превоз с ръчни
7 колички до 60 м.
Превоз земни маси със
8 самосвал
Кофраж и декофраж на
бетонови ед.фундаменти под
9 колони
Доставка и полагане на
неармиран бетон клас С 12/15
10 (В15) за фундаменти
Доставка и полагане на чакъл
11 за основа
Валиране на чакъл за основа
12

"Брико 80" ЕООД,
гр. Сливен

Оценка

2

„Рая - 52” ООД,
гр. Сливен

Единични
цени, лв.
без ДДС

2
Разбиване
на
бетон
1
Демонтаж на улични бордюри

„Инжстрой”
ЕООД,
гр. Плевен

Тежести

Наименование на видовете работи

„ПЕТЕР
ЯКОБСЕН
ЩРАСЕН
УНД ТИЕФБАУ
ООД & КО КД”,
гр. Сливен

Мярка

№ по ред

3.2. Втори етап - финансова оценка на офертите:

12

1 м³
1 м²
1 м³
1 м³
1 м³
1 м²

1 бр.

1 кг.
1 м²

13

17
18
19
20

21

22

23
24

Доставка и полагане на
изкуствена трева с височина
50 мм. с гумени гранули
Доставка и монтаж на
футболни вратички
Доставка и монтаж на
баскетболен кош
Извозване на строителни
отпадъци
Извозване на добити
материали до склад на
Община Сливен

Демонтаж на
съществуваща тревна
настилка
Доставка и монтаж на
входна вратичка с р-ри
1170/2090
Доставка и монтаж на
метален профил

1 м²
4

28.96

4.00

52.59

2.20

50.13

2.31

55.73

2.08

4

432.19

2.24

441.14

2.19

242.00

4.00

332.83

2.91

4
4

324.50

0.52

914.69

0.19

227.70

0.75

42.49

4.00

26.53

0.46

15.63

0.78

25.00

0.49

3.05

4.00

66.00

1.39

33.37

2.75

73.00

1.26

30.56

3.00

0.92

3.00

1.90

1.45

8.86

0.31

1.15

2.40

489.50

1.04

171.20

2.97

332.00

1.53

169.64

3.00

5.71

2.90

3.31

5.00

5.00

3.31

5.37

3.08

1 бр.
1 бр.
1 м³
1
курс

3

1 м²

3

1 бр.

3

кг.

5

ФО = Σ (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100

46.88

62.03

59.39

79.80

3.3.Комплексни оценки:
3.3.1. „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен:
КО = 60%ТО + 40%ФО
КО = 60% х 100 + 40% х 46,88
КО = 60,00 + 18,75
КО = 78,75
3.3.2. „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен:
КО = 60%ТО + 40%ФО
КО = 60% х 100 + 40% х 62,03
КО = 60,00 + 24,81
КО = 84,81
3.3.3. „Рая - 52” ООД, гр. Сливен:
КО = 60%ТО + 40%ФО
КО = 60% х 40 + 40% х 59,39
КО = 24,00 + 23,76
КО = 47,76
3.3.4. „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен:
КО = 60%ТО + 40%ФО
КО = 60% х 100 + 40% х 79,80
КО = 60,00 + 31,92
КО = 91,92
14

След разглеждане на получените резултати от оценяването, комисията извърши
следното класиране:
1. Първо място: „БРИКО 80” ЕООД, гр. Сливен – 91,92 точки;
2.Второ място: „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр.
Сливен – 84,81 точки;
3.Трето място: „Инжстрой” ЕООД, гр. Плевен – 78,75 точки;
4.Четвърто място: „Рая - 52” ООД, гр. Сливен – 47,76 точки

Комисията предлага на кмета на Община Сливен да бъде сключен договор с „БРИКО 80”
ЕООД, гр. Сливен, за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Детски и спортни
площадки в гр. Сливен и населени места” – изграждане на нови спортни площадки.

Настоящият протокол се представи на Възложителя, за утвърждаване, на 13.03.2015 г.

Комисия:
Председател: /п./
инж. Иван Манчев
2. /п./
инж. Милко Харалампиев
3. /п./
Кремена Борнавска
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