ПРОТОКОЛ
за разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците за
възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти
Днес, 27.03.2020 г. от 10:00 ч в сградата на общинска администрация
Ихтиман, гр.Ихтиман, ул.“Цар Освободител“ 123, IV етаж, Комисия назначена със
Заповед № 347/27.03.2020 г. на Кмета на Община Ихтиман – Тони Кацаров – За Кмет
на Община Ихтиман, съгласно Заповед № 119/07.02.2020 г., в състав:
Председател: 1. Даниел Грънчаров - юрисконсулт
Членове:
2. Цветелина Николова – Хаджийска – гл. специалист
3. инж. Петър Добрев – гл. инженер
и резерви:
4. инж. Константин Димитров – консултант по ЗУТ
5. Иво Тодоров – правоспособен юрист
се събра със задача да разгледа и оцени офертите, и класира на участниците в
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и
шеста от ЗОП с предмет: "СМР, Доставка и монтаж на термопомпа тип „Водаземя“ за нуждите на ОбУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел, община Ихтиман“,
обявена с обява № 259 / 05.03.2020г. на Кмета на Община Ихтиман.
Съгласно чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП на 06.03.2020 г. в профила на купувача на
интернет
адрес
http://www.ihtimanobshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedat
e%20desc&obj_id=1123, е публикувана обява за събиране на оферти с
№ 259 / 05.03.2020г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на
офертите – до 17:00 часа на 23.03.2020 г.
На 06.03.2020 г, Възложителят е публикувал в Агенцията за обществени
поръчки /АОП/ „Информация за публикуване на профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП“ под ID № 9096907.
В първоначалния определен срок за получаване на офертите в деловоството на
община Ихтиман са постъпили 2 /две/ оферти.
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП срокът за подавене на оферти е удължен до
17:00 часа на 26.03.2020 г. с публикуване на
„Информация за удължаване
първоначални срок за подаване на оферти“ в АОП под ID № 9097564. В новия
определен срок за подаване на оферти не са постъпили други оферти.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, Председателят на комисията получи
получените оферти, за което подписа протокол. Съгласно този протокол, в
установения краен срок за получаване на офертите, след удължаването на срока, а
именно 26.03.2020 г. - 17:00 часа, са получени следните оферти:
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№ Входящ №
1
2

70.00-77
70.00-78

Дата

Час

Участник

20.03.2020 15:47 „МИКС 2000 М“ ЕООД
20.03.2020 15:53 „ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ – ЦЕЦО Б1“ ООД

На откритото заседание на Комисията не присъстват представители на
участниците.
След запознаването с входящия регистър на офертите, всеки един от членовете на
Комисията подписа декларация в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
След извършване на гореописаните действия и направени уточнения, относно
редовността на офертите, а именно: представени в срок, в запечатан непрозрачен плик и
с ненарушена цялост, Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за
участие в обществената поръчка по реда на тяхното постъпване.
Председателят на комисията оповести гласно документите, съдържащи се в
офертата на „Микс 2000 М“ ЕООД:
 Списък с представените документи – Образец № 1
 Информация за участника – Образец № 2
 Декларация по чл. 54, ал.1от ЗОП – Образец № 3
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици – Образец № 5
 Декларация относно обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец № 6
 Декларация относно обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (представя се
при подписване на договора от избрания за изпълнител) – Образец № 7
 Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Образец № 8
 Списък на извършените СМР и дейности през последните 5 (пет) години,
считано от датата на подаване на офертата, идентични или сходни с предмета на
настоящата поръчка – Образец № 9
 Техническо предложение – Образец № 10
 Декларация на основните видове материали, и изделия, които ще бъдат вложени
при изпълнението на поръчката с посочване на производител, търговска марка,
стандарт/качество – Образец № 11
 Предложение за гаранционен срок в месеци – Декларация Образец № 12
 Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 13
 Ценово предложение – Образец № 14 ведно с КСС - Приложение 14.1
Председателят на комисията оповести гласно документите, съдържащи се в
офертата на „Цветан Найденов – Цецо Б-1“ ООД:
 Списък с представените документи – Образец № 1
 Информация за участника – Образец № 2
 Декларация по чл. 54, ал.1от ЗОП – Образец № 3
 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален
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данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици – Образец № 5
Декларация относно обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ – Образец № 6
Декларация относно обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (представя се
при подписване на договора от избрания за изпълнител) – Образец № 7
Декларация за съгласие за обработка на лични данни – Образец № 8
Списък на извършените СМР и дейности през последните 5 (пет) години,
считано от датата на подаване на офертата, идентични или сходни с предмета на
настоящата поръчка – Образец № 9
Техническо предложение – Образец № 10
Декларация на основните видове материали, и изделия, които ще бъдат вложени
при изпълнението на поръчката с посочване на производител, търговска марка,
стандарт/качество – Образец № 11
Предложение за гаранционен срок в месеци – Декларация Образец № 12
Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 13
Ценово предложение – Образец № 14 ведно с КСС - Приложение 14.1

**************************************************************************
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията обяви ценовото
предложение на участниците, както следва:
 133 332.46 (сто тридесет и три хиляди триста тридесет и два лева и
четиридесет и шест стотинки) без ДДС;
 133 333.33 (сто тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет
и три стотинки) без ДДС;
С отваряне на постъпилите оферти, оповестяване на съдържащите се в тях
документи и обявяването на ценовите предложения на участниците, приключи
публичната част от заседянието.
***************************************************************************
Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като провери
съответствието на постъпилите оферти с поставените от възложителя изисквания. В
хода на своята работа при разглеждането на офертите, комисията констатира следното:
1. Участник „Микс 2000 М“ ЕООД:
1.1 Налице е съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор поставени от възложителя:
 Към офертата са представени всички
изискуеми от възложителя
документи;
 Представляващия дружеството управител е декларирал липса на
обстоятелствата по по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
1.2
Участникът е представил списък на извършените СМР и дейности през
последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, идентични или
сходни с предмета на настоящата поръчка
При разглеждане на офертата на „Микс 2000 М“ ЕООД, комисията
констатира, че тя отговаря на предварително обявените условия от възложителя и е
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налице съответсвие на участника с поставените изисквания за лично състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
2. Участник „Цветан Найденов – Цецо Б-1“ ООД:
2.1 Налице е съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за
подбор поставени от възложителя:
 Към офертата са представени всички
изискуеми от възложителя
документи;
 Представляващия дружеството управител е декларирал липса на
обстоятелствата по по чл. 54, ал. 1 от ЗОП
2.2
Участникът е представил списък на извършените СМР и дейности през
последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, идентични или
сходни с предмета на настоящата поръчка
При разглеждане на офертата на „Цветан Найденов – Цецо Б-1“ ООД,
комисията констатира, че тя отговаря на предварително обявените условия от
възложителя и е налице съответсвие на участника с поставените изисквания за лично
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
След като извърши по-горе посочените действия, комисията продължи своята
работа като пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите до оценяване
участници: „Микс 2000 М“ ЕООД и „Цветан Найденов – Цецо Б-1“ ООД,
съобразно избраният от възложителя критерий за оценка на офертите „икономически
най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на
критерий за възлагане – оптимално съотношение качество/ цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3
от ЗОП.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Показателите, включени в критерия и тежестта на всеки един от тях в
комплексната оценка на офертата са както следва:
а) К1 – предлагана цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) – с
относителна тежест 40 в комплексната оценка;
б) К2 - срок за изпълнение на обществената поръчка /в календарни дни/ - с
относителна тежест 20 в комплексната оценка.
в) К3 - срок за реакция за отстраняване на дефекти, в рамките на гаранционния
срок /в календарни дни/ - с относителна тежест 20 в комплексната оценка.
г) К4 – гаранционен срок на оборудването (в месеци) – с относителна тежест 20 в
комплексната оценка.
Комплексната оценка на всяка оферта ще се определи съгласно следните
формули:
Кi,compl = Ki,1 x 40 + Ki,2 x 20 + Ki,3 x 20 + Ki,4 x 20,
където:
Кi,compl – комплексната оценка на съответната оферта;
i –пореден номер на офертата;
i = 1 до n, където n е общия брой на участниците.
Ki,1 = Cmin
Ci
където:
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Cmin – най-ниската предложена цена (без включен ДДС) за изпълнение на
поръчката от участник в поръчката;
Ci – цената за изпълнение на поръчката (без включен ДДС), предложена от
съответния участник;
Кi,2 = Срmin,
Срi
където:
Срmin – най – кратък срок за изпълнение на обществената поръчка /в календарни
дни/, предложен от участник в поръчката. Участниците в поръчката трябва да
предложат срок за изпълнение на обществената поръчка, не по-дълъг от срока за
изпълнение на обществената поръчка /90 календарни дни/ определен от Възложителя.
Срi – срок за изпълнение на обществената поръчка /в календарни дни/,
предложен от съответния участник;
Кi,3 = Содmin
Содi,
където:
Содmin – най – кратък предложен срок за реакция за отстраняване на дефекти,
в рамките на гаранционния срок /в календарни дни/ от участник в поръчката.
Участниците в поръчката трябва да предложат срок за реакция за отстраняване на
дефекти, в рамките на гаранционния срок, не по-дълъг от /10 календарни дни/.
Содi – срок за реакция за отстраняване на дефекти, в рамките на гаранционния
срок /в календарни дни/, предложен от съответния участник;
Кi,4 = T max
Ti,
където:
Tmах – най-дългият предложен гаранционен срок на оборудването (в месеци)от
участник в поръчката. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да
предложат гаранционен срок в месеци, не по-кратък от гаранционния срок, определен
от производителя, и не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца.
Ti – гаранционният срок на оборудването (в месеци), предложен от съответния
участник;
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:
Кi,compl = Ki,1 x 40 + Ki,2 x 20 + Ki,3 x 20 + Ki,4 x 20
1. Оценяване на офертата на участник № 1 „Микс 2000 М“ ЕООД
Показателят „предлагана цена за изпълнение на поръчката ” (Ki,1)
Ki,1 = (133 332.46 /133 332.46 ) х 40 = 40
2. Показател „срок за изпълнение ” (Ki,2)
Ki,2 = (45 /45 ) х 20 = 20
3. Показател „срок за реакция за отстраняване на дефекти, в рамките на
гаранционния срок ” (Ki,3)
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Ki,3 = (3 /3 ) х 20 = 20
4. Показател „гаранционният срок на оборудването ” (Ki,4)
Ki,4 = (24 /24 ) х 20 = 20
5. Комплексната оценка
Кi,compl = 1 x 40 + 1 x 20 + 1 x 20 + 1 x 20 = 100
2. Оценяване на офертата на участник № 2 „Цветан Найденов – Цецо Б-1“ ООД

1. Показателят „предлагана цена за изпълнение на поръчката ” (Ki,1)
Ki,1 = (133 332.46 /133 333.33) х 40 = 39,60
2. Показател „срок за изпълнение ” (Ki,2)
Ki,2 = (45 /50 ) х 20 = 18
3. Показател „срок за реакция за отстраняване на дефекти, в рамките на
гаранционния срок ” (Ki,3)
Ki,3 = (3/4 ) х 20 = 15
4. Показател „гаранционният срок на оборудването ” (Ki,4)
Ki,4 = (24 /24 ) х 20 = 20
5. Комплексната оценка
Кi,compl = 0,99 x 40 + 0,9 x 20 + 0,75 x 20 + 1 x 20 = 92,6
След разглеждане на подадените оферти и в резултат на извършените оценки,
Комисията РЕШИ:
КЛАСИРА:
На първо място участник № 1 „Микс 2000 М“ ЕООД.
На второ място участник № 2 „Цветан Найденов – Цецо Б-1“ ООД
Комисията предлага на Кмета на Община Ихтиман да сключи договор за
изпълнение на обществена поръчка с предмет: "СМР, Доставка и монтаж на
термопомпа тип „Вода-земя“ за нуждите на ОбУ „Христо Смирненски“ с.
Вакарел, община Ихтиман“ с участника класиран на първо място, а именно: „Микс
2000 М“ ЕООД.
Комисията приключи работата си със съставянето на настоящия протокол на
27.03.2020 г в 14:30 ч, който представя на Възложителя за утвърждаване ведно с
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всички документи по горе описаната процедура.
Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

КОМИСИЯ:
Председател:

...............П*...................
/Даниел Грънчаров/

Членове: 1. ...............П*........................
/Цветелина Николова - Хаджийска/

2. ..................П*........................
/Петър Добрев/

Възложител:………П*………………..…
Калоян Ангелов Илиев - Кмет

Дата на получаване:…30.03.2020 г.………….
Утвърдил:………П*……………………..
Калоян Ангелов Илиев - Кмет
………01.04.2020 г.……………………….
дата на утвърждаване

* Заличени данни на основание чл. 37 от ЗОП.
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