СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“

София, ул.“Освобождение“К 25, П.К.1330, тел.02/921 72 37, факс 02/828 48 83
www.krasnapoliana.com

ПРОТОКОЛ
N-1

Днес, 21.02.2017г, в гр. София, в сградата на район “Красна
поляна”, ст. 206 на основание обявена обществена поръчка чрез събиране
на оферти с публикувана обява изх. ЖРКП17-ДР-00-100/09.02.2017г на
Кмета на Район „Красна поляна”
с предмет: „Поддръжка на
канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район
"Красна поляна" на Столична община” (Номер на информацията за
публикувана обява в РОП- ID 9061317 от 09.02.2017г.), се проведе
заседание на
Комисия за разглеждане и оценяване на офертите и класиране на
участниците, назначена със Заповед № РКП17-РД 92-2/21.02.2017г. на
Кмета на Район „Красна поляна”-СО в състав:
Председател: инж, Николай Христов Вушовски— Зам. Кмет на
район “Красна поляна” и
Членове:
1. Любомир Христов Борисов-Секретар на район „Красна поляна”,
правоспособен юрист;
2. инж. Ваня Петрова-Хасан, старши експерт в отдел "Устройство на
територията, кадастър и регулация";
Председателят на комисията г-н Николай Вушовски, установи, че
всички поканени членове на комисията за днешното заседание, присъстват
лично. Комисията има кворум и може да взима решения.
На заседанието присъства представител на фирма- участник в
процедурата:
1. Данаил Канев, управител на фирма „Криейт левъл” ЕООД,
Поканена бе Г-жа Ирена Медникарова- деловодител да донесе
списъка с фирмите -участници и подадените непрозрачни опаковки с
оферти. Председателят на комисията прие 1/един/ брой непрозрачна
опаковка с оферта, за което се подписа протокол по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП. Членовете на комисията се запознаха с името на фирмата и
представителя й, след което подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП
за изпълнение изискванията по чл. 51, ал.8-13 от ППЗОП. Не бяха
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направени самоотводи.
Председателят на комисията констатира следното:
Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 09.02.2017г в профила на купувача
на Район „Красна поляна”~СО на електронната страница с адрес:
www.krasnapoliana.com е публикувана обява за събиране на оферти изх. №
№РКП17-ДР-00-100/09.02.2017г за горепосочената обществена поръчка
със срок за получаване на офертите- 16.02.2017г, 17:00 часа. На същата
дата под ID № 9061317 на Портал за обществени поръчки на АОП, раздел
„Информация за обяви” е публикувана кратка информация за поръчката.
В първоначално определения срок - 16.02.2017г, 17:00 часа е
получена една оферта, поради което, съгласно чл. 188, ал, 2 от ЗОП,
срокът за получаване е удължен до 20.02.2017г, 17:00 часа. Информация
с изх. №РКП17-ДР-00-100(2)/17.02.2017г, за удължаване на срока за
получаване на оферти е публикувана в профила на купувача на Район
„Красна поляна”-СО с адрес: www.krasnapoliana.com и под ID № 9061576
на Портал за обществени поръчки на АОП, раздел „Информация за обяви”.
В допълнително продължения срок не са постъпили други оферти.
На основание чл. 188, ал.З от ЗОП след изтичане на продължения
срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от
техния брой.
I, Председателят на комисията г-н Николай Вушовски на осн. Чл.
54, ал.1 от ППЗОП, откри в 10:10 часа заседанието на комисията, след
което запозна членовете на комисията и представителят на участника със
състава, възложените задачи и определения срок за работа.
След това комисията пристъпи към проверка
целостта на
непрозрачната опаковка с оферта. Не се констатираха нередности.
На осн. чл. 97, ал.1 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на офертата и обявяване на ценовото предложение, както следва:
1. Оферта постъпила с вх. ]5[-РКП17-ДР-00-113/16.02.2017г в 16:57
часа на фирма “Криейт Левъл” ЕООД. Комисията отвори непрозрачната
опаковка и оповести съдържащите се в нея документи. Комисията
установи, че всички документи, посочени в списъка-опис са налице.
Техничското предложение на участника се подписа от тримата членове на
комисията, след което
се пристъпи към обявяване на ценовото
предложение на участника, както следва: Участникът предлага цена за
изпълнение в размер на 67 000.00 лева без ДДС.
Председателят на
комисията г-н Н. Вушовски, призова
присъстващия представител на фирма-участник да постави въпроси или
питания за процедурните действия на комисията до момента. Такива не
бяха направени. Предвид обстоятелството, че са изпълнени изискванията
по процедурата на чл. 97, ал.З от ППЗОП, г-н Н. Вушовски покани
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представителя на фирмата да напусне заседанието, с което на 21.02.2017г в
10:30 часа, приключи публичната част от заседанието на комисията.
II.
На свое закрито заседание комисията продължи своята работа
и на осн. чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към подробно разглеждане и
запознаване със съдържанието на документите за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, ЗОП и ППЗОП, както следва:
1. Фирма “Криейт Левъл” ЕООД
Участникът е представил всички изискани образци на документи за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя в обявата,
документацията и
техническите спецификации в настоящата поръчка.
Техническото предложение на участника е попълнено, съгласно
приложения образец. Участникът е посочил: -срок за отстраняване на
аварии по канализацията - 24 часа, считано от подаване на заявката от
район "Красна поляна"; - срок за извършване на планови ремонти по
канализацията, не-повече от 7 (седем) календарни дни, считано от датата
на подаване заявката от район "Красна поляна", които отговарят на
минималните изисквания поставени от възложителя в обявата,
техническата спецификация и документацията към обявата. Представил е
към техническото предложение, разработени: -Мерки за осигуряване на
качеството при изпълнение на поръчката; -Мерки за осигуряване на
безопасност и здраве при изпълнение на поръчката; -Мерки за опазване на
околната среда при изпълнение на поръчката.
Делкарира, че ще спазва действащите в страната технически норми
и стандарти, отнасящи се до безопасност и хигиена на труда, пожарна
безопасност, безопасност на движението и други, свързани с дейностите по
обекта на поръчката.
Предвид гореизложеното и на осн. Чл. 57, ал.1 от ППЗОП участникът
Фирма “Криейт Левъл” ЕООД се допуска до разглеждане ценовото му
предложение.
Фирма “Криейт Левъл” ЕООД
предлага цена за изпълнение в
размер на 67000.00 лева без ДДС,
Ценовото предложение е попълнено, съгласно приложения образец.
Представени са стойности на единичните цени за изпълнение на всички
дейности, включени в количествената сметка по предмета на поръчката.
Представени са стойности за елементите на ценообразуване
за
непредвидени и допълнително възникнали видове работи.
Комисията пристъпи към
оценка на ценовото предложение на
допуснатия участник, съгласно критерия за оценка - "Най-ниска цена",
по формулата от документацията за участие, както следва:
Цена /обща стойност за изпълнение на възлаганите СМР/.
Критерий: К1
макс. брой точки - 100 т.
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Формула за оценка на ценовото предложение
К1 - Оценката на предложената обща стойност от Ценовото
предложение на участника се оценява по формулата, както следва:
най-ниска предложена обща стойност за изпълнение от участник*
К1 = --------- --------------------------- ---------------------------- ------------------------- х 100 т.
предложена обща стойност за изпълнение от конкретния оценяван участник

След заместване на стойностите с предложената цена за изпълнение
в размер на 67000.00 лева без ДДС във формулата за оценка, участникът
получава 100 точки.
III. Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране
на представената оферта, комисията с единодушие от своите членове
предлага за изпълнител на обществената поръчка по чл. 20, ал.З, т. 2 от
ЗОП, обявена с обява изх. изх. №РКП17-ДР-00-100/09.02.2017г на Кмета
на Район „Красна поляна” с предмет: „Поддръжка на канализационната
мрежа на територията на кв. „Факултета” в район "Красна поляна" на
Столична община” да бъде определен участника - фирма „Криейт левъл”
ЕООД с оферта с вх. П-РКП17-ДР00-113/16.02.2017г.
Комисията, определена със Заповед № РКП17-РД 92-2/21.02.2017г
на Кмета на Район „Красна поляна”, състави и подписа настоящия
протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на
участниците.
С направеното предложение за разглеждане и оценка на офертите и
класиране на участниците, комисията ^ приключи своята работа на
21.02.2017г в 12 :00 часа.
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