
ПРОТОКОЛ
За разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедура по Глава единадесета.ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

от ЗОП
Обявена обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на стени и таванина камерна зала” в Национален студентски дом

Днес, 08.10.2019 г. в 1 1.31 часа. комисия в състав:Председател: Росица Пенева * гл. специалист в НСДЧленове: 1. Георги Тодоров - домакин в НСД
2.Емилия Цветкова * гл.счетоводител в НСД

назначена с Решение М) 3/07.10.2019 г. на директора на НСД. започна своята дейност.Всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП.На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители накандидатите.

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти ПО реда наТЯХНОТО подаване.
1. Оферта с регистрационен Ме ОП-01/09.09.201 9 г., 11,30 часа на фирма„СТРОЙ ДОМ 79” ЕООД, с адрес: 2000. гр. Самоков, ул. „Искър” Мз 33. с лице законтакт: Методи Ивайлов Асенов. Офертата е представена в НСД в непрозрачен,запечатан плик. При отварянето на плика в него имаше папка с документи, кактоследва:
1. ОбразецМ 1 - Списък на документи. съдържащи се в офертата;2. Образец На 2 * Представяне на участника; ЕИК 203677283;3. Образец М 3 * Декларация по чл. 97. ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54. ал.1. т.1, 2 и 7 от ЗОП/:
4. Образец М 4 - Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/:
5. Образец На 5 - Декларация по чл. 3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите ифинансовите отношения с дружествата. регистрирани в юрисдикции с преференциаленданъчен режим. свързаните с тях лица и техните действителни собственици;6. Удостоверения от Камарата на строителите в България за изпълнение настроежи със следния обхват: Първа група. строежи от четвърта и пета категория - дваброя: талон ”в 1 с валидност 30.09.2019 г. от Камарата на строителите;7. Образец Мз 6 - Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП относно видовете работи отпредмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващиятна тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвиденитеподизпълнители/при изпълнението на поръчката няма да ползва подизпълнители/;8. ОбразецМ 8 * Декларация за приемане на условията в проекта на договор;9. Образец На 9 - Декларация за дрок на валидност на офертата;



10. Образец На 10 » Техническо предложение;11. Образец На 11 , Ценово предложение , 1408258 лв. без ДДС, 16899,10 лв сЩ Образец Ма 11.1- Количествено-стойностна сметка на хартиен и електроненносител.
Комисията установи. че офертата на фирма „СТРОЙ ДОМ 79” ЕООДсъдържа набора документи., предвидени в Указанията и фирмата се допуска до участиев класирането.

11. Оферта с регистрационен Ме ОП-02/09.09.2019 г., 1 155 часа на фирма„СТИВ-14” ЕООД. с адрес: 2000, гр. Самоков, ул. „Леон Крудов” На 39,представлявано от Емил Велинов Трайков - управител. Офертата е представена в НСДв непрозрачен. запечатан плик, При отварянето на плика в него имаше папка сдокументи. както следва:
1. Образец М» 1 - Списък на документи, съдържащи се в офертата;2. Образец На 2 *Представяне на участника; Е1/ПС 203135037;3. Образец М» 3 - Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54. ал.1, т.1, 2 и 7 отЗОП/;
4. Образец На 4 - Декларация по чл. 97. ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл, 54, ал.1. т,3-5 от ЗОП/;
5. Образец На 5 - Декларация по чл. 3 и чл.5, т,3 от Закона за икономическите ифинансовите отношения с дружествата. регистрирани в юрисдикции с преференциаленданъчен режим. свързаните с тях лица и техните действителни собственици;6. Удостоверения от Камарата на строителите в България за изпълнение настроежи със следния обхват: Първа група, строежи от четвърта и пета категория , дваброя; талон М: 1 с валидност 30.09.2019 г. от Камарата на строителите:7. Образец На 6 , Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП относно видовете работи отпредмета на поръчката. които ще се предложат на подизпълнители и съответстващиятна тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвиденитеподизпълнители / при изпълнението на поръчката няма да ползва подизпълнители/:8. Образец На 8 , Декларация за приемане на условията в проекта на договор;9. Образец М 9 - Декларация за срок на валидност на офертата;10. Образец На 10 - Техническо предложение;
1 ]. Образец Ме ] 1 * Ценово предложение - 12990,89 лв. без ДДС, 1558207 лв с

Образец Ле [ 1.1- Количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен
Щ
носител.

Комисията установи. че офертата на фирма „СТИВ-И” ЕООД съдържа набора
документи, предвидени в Указанията и фирмата се допуска до участие в класирането.

111. Оферта с регистрационен Ма ОП-03/27.09.201 9 г.. 1 1.05 часа на фирма„ПРОПАРКЕТ” ЕООД, с адрес: гр. СОФИЯ., п.к. 1700. ул. „Стоян Едрев” Ме [а, ЕмилИван Чернев » управител. Офертата е представена в НСД в непрозрачен, запечатанплик. При отварянето на плика в него имаше набор документи, както следва:1. Образец М 1 - Списък на документи. съдържащи се в офертата;2. Образец Мз 2 , Представяне на участника; ЕИК 201309724;



3. Образец М 3 » Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 отЗОП/;
4. Образец На 4 - Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54, ал.1,т.3-5 от ЗОП/;
5. Образец На 5 - Декларация по чл. 3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите ифинансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциапенданъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;6. Удостоверения от Камарата на строителите в България за изпълнение настроежи със следния обхват: Първа група. строежи от трета и пета категория » дваброя; талон М: 1 с валидност 30.09.2020 г. от Камарата на строителите;7. Образец На 6 » Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП относно видовете работи отпредмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващиятна тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвиденитеподизпълнители / при изпълнението на поръчката няма да ползва подизпълнители/;8. Образец На 8 » Декларация за приемане на условията в проекта на договор;9. Образец На 9 » Декларация за срок на валидност на офертата;10. Образец На 10 - Техническо предложение;
1 1. Образец На 1 1 » Ценово предложение » 18370,00 лв. без ДДС, 22044,00 лв с
Образец На 1 1.1- Количествено-стойностна сметка на електронен носител.Комисията установи. че офертата на фирма „ПРОПАРКЕТ” ЕООД съдържанабора документи. предвидени в Указанията и фирмата се допуска до участие вкласирането.

Щ. Оферта с регистрационен Мз ОП-04/30.09.2019 г.. 11,30 часа /получена покуриер на ф. Еконт/ на фирма „ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ” ЕООД, с адрес: гр.Самоков, ул. „Одридна” На 10А. Бойка Георгиева - управител. Офертата е представенав НСД в непрозрачен, запечатан плик. При отварянето на плика в него имаше папка с
документи. както следва:

1. Образец На 1 » Списък на документи. съдържащи се в офертата;2. Образец М: 2 » Представяне на участника; ЕИК 200872075;3. Образец На 3 » Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54. ал.1, т.1. 2 и 7 сутЗОП/;
4. Образец На 4 » Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54, ал.1,т.3-5 от ЗОП/;
5. Образец На 5 - Декларация по чл. 3 и чл.5. т.3 от Закона за икономическите ифинансовите отношения с дружествата. регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;б. Разпечатка от Регистъра на Камарата на строителите в България от 27.09.2019
г., заверено „Вярно с оригинала” и печат на фирмата за изпълнение на строежи съсследния обхват: Първа група., строежи от пета категория » два броя; талон М 1 свалидност 30.09.2019 г. от Камарата на строителите;

7. Образец На 6 » Декларация по чл. 66, тя.! от ЗОП относно видовете работи от
предмета на поръчката. които ще се предложат на подизпълнители и съответстващиятна тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвиденитеподизпълнители / при изпълнението на поръчката няма да ползва подизпълнители/;8. Образец На 8 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор;



9. Образец На 9 * Декларация за срок на валидност на офертата:10. Образец На 10 - Техническо предложение:11. Образец Не 11 * Ценово предложение #1319032 лв. без ДДС, 15828,98 лв сЩ Образец Мз 11.1- Количествено-стойностна сметка на хартиен и елекгроненносител
Комисията установи, че офертата на фирма „ВАЛИ СТРОЙ ПРОЕКТ” ЕООДсъдържа набора документи. предвидени в Указанията и фирмата се допуска до участиев класирането.

У. Оферта с регистрационен Мз 0П-05/30.09.2019 г.. |1,30 часа /получена покуриер на ф. Еконт/ на фирма „НИК-СТРОЙ 06” ЕООД, с адрес: гр. София-1408, жкИван Вазов, ул. „Петко Каравелов” М 5, офис 9, Десислава Величковай управител.Офертата е представена в НСД в непрозрачен. запечатан плик. При отварянето наплика в него имаше папка с документи. както следва:
1. Образец МЕ 1 , Списък на документи, съдържащи се в офертата;2. Образец М 2 - Представяне на участника: ЕИК 200574292;3. Образец На 3 * Декларация по чл. 97. ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54. ал.1. т.1. 2 и 7 от ЗОП/;
4. Образец М 4 - Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54, ал.1. т.3-5 от ЗОП/;
5. Образец М 5 - Декларация по чл. 3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите ифинансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциаленданъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;6. Удостоверение от Камарата на строителите в България за изпълнение настроежи със следния обхват: Първа. четвърта и пета група, строежи от трета до петакатегория -три броя; талон На 1 с валидност 30.09.2020 г. от Камарата на строителите;7. ОбразецМ 6 * Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи отпредмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващиятна тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвиденитеподизпълнители / при изпълнението на поръчката няма да ползва подизпълнители/;8. Образец М: 8 , Декларация за приемане на условията в проекта на договор;9. Образец М: 9 , Декларация за срок на валидност на офертата;
10. Образец М.- 10 , Техническо предложение;
1 1. Образец М 1 1 - Ценово предложение - 1649750 лв. без ДДС, 19797,00 лв с

Образец М 1 1.1- Количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен
носител.

Комисията установи, че офертата на фирма „НИК-СТРОЙ 06” ЕООД
съдържа набора документи, предвидени в Указанията и фирмата се допуска до участиев класирането.

Ш

Щ. Оферта с регистрационен М ОП-06/30.09.20|9 г., 16,19 часа на фирма „ЦВ БИ ДД” ЕООД, е адрес: гр. София. ул. „Кузман Шапкарев” На 4, етаж 2, Ангел



Асенов - управител. Офертата е представена в НСД в непрозрачен, запечатан плик.При отварянето на плика в него имаше набор с документи, какго следва:]. Образец М) 1 - Списък на документи. съдържащи се в офертата;2. Образец На 2 - Представяне на участника; ЕИК 204536570;3. Образец На 3 > Декларация по чл. 97. ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54, ал.1, т.1. 2 и 7 от ЗОП/;
4. Образец На 4 - Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата почл. 54. ал.1. т.3-5 от ЗОП/;
5. Образец На 5 - Декларация по чл. 3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите ифинансовите отношения с дружествата. регистрирани в юрисдикции с преференциаленданъчен режим. свързаните с тях лица и техните действителни собственици;6. Разпечатка от Регистьра на строителите на Камарата на строителите вБългария от 30.09.2019 г. за изпълнение на строежи със следния обхват: Четвърта ипета група, строежи от трета до пета категория - три броя; талон М 1 с валидност30.09.2020 г. от Камарата на строителите;
7. Образец М 6 , Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП относно видовете работи отпредмета на поръчката. които ще се предложат на подизпълнители и съответстващиятна тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвиденитеподизпълнители / при изпълнението на поръчката няма да ползва подизпълнители/;8. Образец М 8 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор;9. Образец На 9 - Декларация за срок на валидност на офертата;10. Образец На 10 - Техническо предложение;
1 ]. Образец На 1 | - Ценово предложение 2 18625,50 лв. без ДДС, 22350,60 лв с

Образец Мз | 1.1- Количествено-стойностна сметка на хартиен носител.Комисията установи, че офертата на фирма „А и В БИЛД” ЕООД съдържанабора документи. предвидени в Указанията и фирмата се допуска до участие вкласирането.

ДДЦ

Комисията пристъпи към оценяване и класиране на допуснатитеучастници в обществената поръчка въз основа на критерий „най-ниска цена”съгласно т. 1У. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА ОТ УКАЗАНИЯЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.
Ле Наименование на фирмата. подала Цена без ДДС Цена с ДДС Оценка впо оферта в лева в лева точки
ред
1. „СТРОЙ ДОМ 79" ЕООД 1408258 16899,10 92
2. „СТИВ- 14" ЕООД 1299039 15589,07 100
3. .,ПРОПАРКЕТ” ЕООД 18370,00 22044,00 71
4. „ВАЛИ СТРОИ ПРОЕКТ” ЕООД 13190,82 1582838 98
5. „НИК-СТРОЙ 06” ЕООД 1649750 19797,00 79
6. „А и В БИЛД” ЕООД 1862525 2235060 70

Комисията определи точките на всяка една оферта по предлагана цена за
изпълнение на СМР *Пц, Тежест 100т.
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Показател „Предлагана цена" е с мброй точки по този показател получава офТочките на останалите участници се опрпредложена цена по следната формула:

аксимален брой точки 100. Максималниятертата с предложена най-ниски обща цена.еделят в съотношение към най-ниската обща

П минПц: Пц/ *!00: ........ бр. Точки
КЪДЕТО:

.ПЦ МИН. е минималната обща предложона цена;.Пц Е с общата цена, предложена ОТ СЪОТВВТНИЯ участник.

Комисията приключи своята работа на 08.10.2019 г. в 15,20 часа.
ПРОТОКОЛЪТ беше ИЗГОТВСН И ПОДПИСаН ОТ КОМИСИЯТЗ.

Комисия:“Председател: Росица Пенева, (И ”СК,/“00
,: ( , с1Ичленове: 1.Георги Тодоров.. (СМЙМФМ

2. Емилия Цветкова (ДИ?40“ )
.


