СО - Р А Й О Н

ВИТОША

Обществена поръчка, възлагана чрез вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с
предмет: „Изграждане на комбинирана площадка за фитнес на открито в УПИ I-за парк, кв. 180а, м. „Гърдова глава“
по плана на Район Витоша, доставка и монтаж на стрийт фитнес съоръжения, тенис маси и изграждане на
комбинирани лостови конструкции за фитнес на открито“

ПРОТОКОЛ
от работата на Комисията, определена за провеждане на обществена поръчка за избор на
Изпълнител чрез вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ5511/16.09.2016 г., обявен по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, с предмет: „Изграждане на комбинирана
площадка за фитнес на открито в УПИ I-за парк, кв. 180а, м. „Гърдова глава“ по плана на Район
Витоша, доставка и монтаж на стрийт фитнес съоръжения, тенис маси и изграждане на
комбинирани лостови конструкции за фитнес на открито“

Днес, 11.09.2018 г. в заседателната зала на Район Витоша - СО, находяща се в
административната сграда на Района, в гр. София, ул. „Слънце“ №2, се проведе заседание
на Комисията, назначена със Заповед № РВТ18-РД 92-10/11.09.2018 г. на Възложителя и
имаща за задача разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени от
Потенциалните Изпълнители по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-11/16.09.2016 г. за
участие в провеждания по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП вътрешен конкурентен избор на
Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на комбинирана площадка за
фитнес на открито в УПИ I-за парк, кв. 180а, м. „Гърдова глава“ по плана на Район
Витоша, доставка и монтаж на стрийт фитнес съоръжения, тенис маси и
изграждане на комбинирани лостови конструкции за фитнес на открито”, съобразно
утвърдена от Кмета на Район Витоша-СО Покана за подаване на оферти № РВТ18-ТД262574/22.08.2018 г.
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя на основание чл. 82,
ал. 4, т. 4, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, заседава в следния състав:
Председател: Борислав Томирков - Заместник кмет на Район Витоша-СО.
Членове:
1. Диана Тонова – Началник отдел „ПНОУОССЧР“;
2. инж. Радмила Котева – главен експерт в отдел „ИИБЕ“ в администрацията на
Район Витоша – СО;
3. инж. Росица Кукева – главен експерт в отдел „ИИБЕ“ в администрацията на
Район Витоша – СО;
4. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист.
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на
провежданото от нея заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни
решения, няма основания определените с горецитираната Заповед на Възложителя резервни
членове да присъстват при извършване на действията на Комисията на днешното ѝ
заседание.
Запечатаната опаковка с единствената оферта, депозирана за участие в обществената
поръчка беше предадена на Председателя на Комисията от служител в деловодството на
Район Витоша в 9:55 часа, удостоверено с подписването на протокол, с обхват и
съдържание, в съответствие с чл. 48, ал. 6, във връзка с ал. 1 от ППЗОП.
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Председателят на Комисията откри заседанието в 10:00 часа, след което оповести на
членовете на Комисията съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП
входящ регистър на офертите, с цел запознаването им с името (фирменото наименование)
на единствения Потенциален Изпълнител, депозирал оферта за участие в провеждания
вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществената поръчка.
Председателят на Комисията съобщи наименованието на Потенциалния Изпълнител,
подал в рамките на обявения краен срок (17:00 ч. на 04.09.2018 г.) оферта за участие в
провеждания вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ5511/16.09.2016 г., а именно:

№

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Оферта, вх. №, дата и час

1.

„НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД,
Гр. София, ул. „Сребърна“ № 22, ет. 3

РВТ18-ТД26-2678/04.09.2018 г.,
подадена в 13:00 ч.

След извършване на горепосочените действия, всеки един от членовете на
Комисията подписа декларация за липса на конфликт на интереси с Потенциалния
Изпълнител, както и за спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал.
13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл.
103, ал. 2 от ЗОП.
I. В резултат от описаните действия и направени уточнения, относно редовността на
офертата, а именно:
(1) същата е представена в срок,
(2) в запечатана непрозрачна опаковка и
(3) е с ненарушена цялост,
Комисията пристъпи към работа и отвори опаковката, съдържаща офертата на
единствения, участващ в избора Потенциален Изпълнител, спазвайки следната процедурна
последователност:
След отваряне на външната опаковка, съдържаща офертата, депозирана от „Нивел
Строй“ ЕООД за участие във вътрешния конкурентен избор, Комисията извърши проверка
относно редовността на комплектуване на документите, съставляващи съдържанието на
опаковката, въз основа на която проверка установи наличието на:
(1) Опис на документите в офертата;
(2) Единен европейски документ за обществени поръчки – представен на електронен
носител, в нередактируем формат, цифрово подписан,
(3) отделна папка, съдържаща Техническото предложение, направено от
Дружеството за участие във вътрешния конкурентен избор, в което число и:
- Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по обр. №2;
- документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, конкретизирани и индивидуализирани
в Раздел IV, т. 2.3.3. – т. 2.3.7. от Поканата за подаване на оферти № РВТ18-ТД262574/22.08.2018 г. на Кмета на Район Витоша – СО,
- илюстративен (снимков) материал за предлаганите фитнес и спортни съоръжения,
тенис маси, оборудване и ударопоглъщащи настилки, както и декларации, доказващи
съответствието на съоръженията с приложимите стандарти за безопасност, съобразно
действащата нормативна уредба и съгласно изискванията на Възложителя;
- електронен носител, в съдържанието на който е записано сканирано копие на
гореизброените документи,
(3) отделен, непрозрачен, запечатан плик, с надпис „Предлагани ценови параметри“.
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След така извършената от нея формална по характера си проверка, относно вида и
обема на изискуемите документи за допустимост в провеждания вътрешен конкурентен
избор, Комисията пристъпи към отваряне на плика, наименован „Предлагани ценови
параметри”, в резултат от което установи, че ценовата оферта на „Нивел строй“ ЕООД е
представена съгласно изискванията, одобрени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по
утвърдения образец №8 – на хартиен и електронен носител.
Председателят на Комисията оповести ценовото предложение, направено от
Потенциалния Изпълнител за изпълнението на дейностите, предмет на възлагане в обхвата
на обществената поръчка, възлизащо на:
- 32 985,88 лв. (тридесет и две хиляди деветстотин осемдесет и пет лева и
осемдесет и осем стотинки), без вкл. ДДС,
или
- 39 583,06 лв. (тридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и три лева и
шест стотинки), с вкл. ДДС.
Констатира се, че към ценовата оферта са приложени: показатели за ценообразуване
(Приложение №1 към обр. 8), попълнена, подписана и подпечатана Количественостойностна сметка – по приложение №2 към обр. №8.
След обявяването на стойностния размер на ценовото предложение, Комисията прие
единодушно решение, съобразно което, с цел спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от
ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност – да приложи по аналогия
разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, като в изпълнение на така приетото от помощния
орган Решение, трима от членовете на Комисията подписаха в цялост съдържащите се в
офертата на Потенциалния Изпълнител Техническо и Ценово предложения, подлежащи на
оценка, съгласно Поканата на Възложителя, на основание на която се провежда настоящия
вътрешен конкурентен избор.
**********************************************************************
II. Комисията продължи работа, извършвайки проверка за съответствието на
представените документи, касаещи допустимостта на Потенциалния Изпълнител, в
съпоставка с утвърдените от Възложителя минимални изисквания, утвърдени като
критерии за подбор в настоящето възлагане.
В резултат на направените от нея констатации за пълнотата на представените
документи в офертата (изброени в предходния раздел), едновременно с което ръководейки
се от изискванията, разписани и утвърдени в Покана № РВТ18-ТД26-2574/22.08.2018 г.,
отправена до Потенциалните Изпълнители по Рамково споразумение № РВТ16-ДГ5511/16.09.2016 г. по реда и при условията на чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, които изисквания са
относими към комплектността и пълнотата на самото съдържание на офертата, в частта ѝ,
съдържаща документите, доказващи както съответствието с поставените от Възложителя
условия към личното състояние на Потенциалните Изпълнители, така и покриването от
тяхна страна на минималните изисквания, одобрени с отделните критерии за подбор,
Комисията утанови, че в представената от „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД оферта за
изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, няма липсващи документи.
Едновременно, въз основа на подробния експертен анализ, извършен от
настоящият помощен орган по отношение на данните и информацията,
обективирани в представения в офертата Единен европейски документ за обществени
поръчки, беше установено, че в съдържанието му няма непълноти, липси и/или
несъответствия с утвърдените от Възложителя условия (минимални изисквания) за
допустимост, съобразно одобрените критерии за подбор, или други негови изисквания
за участие в провеждания вътрешен конкурентен избор.
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III. Въз основа на горните констатации и обоснованите от нея изводи по отношение
съответствието на представените от Потенциалния Изпълнител документи за допустимост,
разписани от Възложителя в Поканата за представяне на оферти, Комисията прие за
установено следното:
Единствената оферта, подадена за участие в провеждания вътрешен конкурентен
избор от „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД отговаря на одобрените от Възложителя условия към
личното състояние, както и на поставените в Покана № РВТ18-ТД26-2574/22.08.2018 г.
минимални изисквания за годност (правоспособност), за икономически и финансови
възможности, както и за технически и професионални способности за изпълнение на
дейностите от предмета на възлагане с настоящата обществена поръчка, което
обстоятелство предпоставя задължението на Комисията да оцени представеното от
Потенциалния Изпълнител предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
утвърдения от Възложителя критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена“.
IV. Предвид така направените от нея изводи, Комисията допуска до разглеждане по
същество и до оценка (при спазване на утвърдената от Възложителя Методика),
Предложението за изпълнение на поръчката, депозирано като част от Техническото
предложение и от офертата на обсъждания Потенциален Изпълнител, а именно:
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД
***********************************************************************
V. Следвайки така приетото от нея Решение да допусне до етап преглед и оценка
Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в единствената подадена във
вътрешния конкуретен избор оферта, Комисията, в качеството си на помощен орган на
Възложителя, продължи работа, изпълнявайки вменените ѝ от Възложителя задължения и
отговорности за преглед, анализ и съпоставка на Техническото предложение, направено от
допуснатия Потенциален Изпълнител, спрямо конкретните предварителни изисквания и
условия, поставени от Възложителя към изпълнението на дейностите, предмет на
обществената поръчка, както и последващата му оценка, съобразно одобрената за целите на
настоящето възлагане Методика за комплексна оценка на офертите, в съответствие с
възприетия критерий за възлагане – „оптимално съотношение качество/цена“, въз основа
на което намира за установено следното:
Потенциалният Изпълнител е представил Предложение за изпълнение на поръчката,
изготвено по образец №2, утвърден от Възложителя към Покана №РВТ18-ТД262574/22.08.2018 г., в съдържанието на което е включено следното:
 Икономическият оператор подробно е описал техническите параметри и
характеристики на предложените от него оборудване и обзавеждане, включително марката,
модела и производителя им.
 Предлаганият от Потенциалния Изпълнител срок за изпълнение на дейностите
от обхвата на възлаганата обществена поръчка е 14 (четиринадесет) календарни дни,
считано от датата на предаване на строителната площадка от Възложителя и осигуряването
на фронт за работа, в който срок се твърди, че са предвидени и дни за неблагоприятни
климатични условия.
 Предлаганите от „Нивел строй“ ЕООД гаранционни срокове за видовете СМР и
съоръжения са както следва:
- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на съоръженията – 10
(десет) години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи - 5 (пет) години;
Пояснено е, че предлаганите гаранционни срокове са съобразени със срока,
предвиден в Наредба №2 от 2003 г. и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.
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 Потенциалният Изпълнител е предложил следните гаранционни срокове за
спортните съоръжения и оборудване, предмет на доставка и монтаж:
- за спортните съоръжения (фитнес уреди) на открито – 24 (двадесет и четири)
месеца;
- за пейки и кошчета на открито - 24 (двадесет и четири) месеца;
- за тенис маси - 24 (двадесет и четири) месеца;
- за ударопоглъщащата настилка - 24 (двадесет и четири) месеца.
 Потенциалният Изпълнител е декларирал, че ще изпълни възложеното му
строителство, съгласно съответните технически изисквания на Възложителя, при спазване
на действащото законодателство и в съответствие с тези изисквания.
 Икономическият оператор е поел ангажимент при изпълнение на всички СМР да
спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към
него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към изпълнение
предмета на възлагане.
 Заявено е още, че материалите, които ще влага при изпълнение на възлаганата му
обществена поръчка ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или
декларации за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
 Дадена е и гаранция по отношение на това, че при изпълнението на поръчката
Дружеството стриктно ще спазва изискванията на Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за
условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра.
На основание гореизложените свои констатации и основаните на тях изводи и
заключения, Комисията приема, че представеното от „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД
Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде
допуснато до оценка и класиране.
VI. Въз основа на така приетото от нея решение, Комисията пристъпи към оценяване
на разгледаната и допусната оферта на Потенциалния Изпълнител, в съответствие с
възприетия от Възложителя критерий за възлагане – „оптимално съотношение
качество/цена“, получавайки следните резултати:
Следвайки последователността на оценяване по отделните показатели, разписани в
утвърдената за целите на настоящата процедура Методика за оценка на офертите,
Комисията пристъпи към оценка на разглежданото Предложение по Показатели „Срок за
изпълнение на строителството“ (Срс) и „Гаранционен срок на предлаганите спортни
съоръжения и оборудване“ (Гс).
1. Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за
определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател „Срок за
изпълнение на строителството“ (Срс) се изчислява по следната формула:
Срс min
Срс = ------------------ x 100, където:
Срс съотв.
Cрс.min - най – краткия предложен срок за изпълнение на СМР, вкл. доставка и
монтаж на спортните съоръжения и оборудване, в календарни дни (макс. 60 кал. дни)
Cрс.съотв – предложен срок за изпълнение на СМР, вкл. доставка и монтаж на
спортните съоръжения и оборудване от съответния Потенциален Изпълнител, чиято
оферта се оценява, в календарни дни.
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При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на
оценяемото Предложение, направено от Потенциалния Изпълнител, Комисията получи
следния резултат:
Оценка на „Нивел Строй“ ЕООД по показател „Срок за изпълнение на
строителството“:
14 кал. дни
Срс = ------------------- x 100 = 100 т.
14 кал. дни
2. Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за
определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател Гс – „Гаранционен
срок на предлаганите спортни съоръжения и оборудване“ се изчислява по следната
формула:
Гссъотв
Гс = (-------------) х 100, където:
Гсmax
Гсmax - най – дългият предложен от Потенциален Изпълнител сумарен гаранционен
срок на предлаганите от него спортни съоръжения и оборудване.
Гссъотв – предложен сумарен гаранционен срок на предлаганите спортни
съоръжения и оборудване от съответния Потенциален Изпълнител, чиято оферта се
оценява, в календарни месеци,
като сумирането на гаранционните срокове на предлаганите спортни
съоръжения и оборудване е само за целите на оценката!
При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на
оценяемото Предложение, направено от Потенциалния Изпълнител, Комисията получи
следния резултат:
Оценка на „Нивел Строй“ ЕООД по показател „Гаранционен срок на
предлаганите спортни съоръжения и оборудване“:
96 кал. мес.
Гс = ------------------ x 100 = 100 т.
96 кал. мес.
***********************************************************************
VII. Съобразно одобрената от Възложителя и влязла в сила Методика за определяне
на комплексната оценка на офертите, оценката на конкретен Потенциален Изпълнител по
показател „Предлагана цена“ (ПЦ) се изчислява по следната формула:
ПЦ = ПЦmin/ПЦn х 100, където:
ПЦmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти;
ПЦn – цената предложена в оценяваната оферта;
ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
При спазване и прилагане на така посочената формула конкретно по отношение на
ценовото предложение, направено от единствения Потенциален Изпълнител, подал оферта
и допуснат до този етап на оценка, Комисията получи следния резултат:
Финансова оценка на офертата на „Нивел Строй“ ЕООД:
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32 985,88 лв.
ПЦ = ------------------- х 100 = 100 т.
32 985,88 лв.
VIII. Комисията пристъпи към пресмятане на общата оценка на оценяваната оферта,
при стриктно спазване на Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите,
при която Комплексната оценка (КО) се получава въз основа на сбора от стойностите на
техническите и финансовата оценка, а именно:
КО = Срс х 30% + Гс х 20% + ПЦ х 50% = ....... бр. точки
При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на
предложението на „Нивел Строй” ЕООД, Комисията получи следните резултати:
Обща (комплексна) оценка на офертата на Потенциалния Изпълнител:
КО = 100 х 30% + 100 х 20% + 100 х 50% = = 100 т.
IX. Предвид така получените резултати, Комисията прави следното класиране:
ПЪРВО МЯСТО: „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, с обща (комплексна) оценка от 100
точки.
X. Въз основа на така направеното класиране, Комисията предлага на Възложителя
да сключи договор за изпълнение на обекта на строителна интервенция, възлагана с
настоящата обществена поръчка, имаща за предмет: „Изграждане на комбинирана
площадка за фитнес на открито в УПИ I-за парк, кв. 180а, м. „Гърдова глава“ по плана на
Район Витоша, доставка и монтаж на стрийт фитнес съоръжения, тенис маси и
изграждане на комбинирани лостови конструкции за фитнес на открито”, с
класираният на първо място Потенциален Изпълнител, а именно:
„НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД
Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр и е предаден на
Възложителя заедно с цялата документация на 13.09.2018 г.
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(п)
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