ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “Д-Р ИВАН БОГОРОВ”

Варна 9027, ж.к “Младост” – 2; ул. Иван Церов”;тел./факс: 052/747-830,052/504-940;
e-mail: pgi_bogorov@abv.bg; http://pgi-varna.com

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ПО ОБЯВЕНА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ЗОП/отм./ С ПРЕДМЕТ:
„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ В НЕОБХОДИМИЯ ОБХВАТ, ВЪВ ВРЪЗКА С
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ И/ИЛИ
НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ:
„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“,
НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД 5-544 /22.04.2016 г. НА ДИРЕКТОРА НА ПГИ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” ВАРНА

Днес, 25.04.2016 г., в гр. Варна, в кабинет № 407 на ПГИ ”Д-р Иван Богоров” - Варна, се
проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №РД 5-544 /22.04.2016 г. на Директора на
ПГИ „Д-р Иван Богоров” - Варна, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Корнелия Николаева Иванова – помощник - директор на
ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна;
ЧЛЕНОВЕ: 1. адв. Мария Димитрова –
юрист;
2. арх. Радост Кръстева –
архитект с пълна проектантска
правоспособност, рег. № 04717, валидност:
01/01/2016 – 31/12/2016
Всички членове на Комисията попълниха декларации по чл. 35 ал. 1 от ЗОП.
Заседанието се откри в 14:00 часа.
На заседанието на комисията присъства: Николай Светлозаров Гочев – съдружник в
„Профилекс“ ООД - Варна.
Комисията се събра, за да разгледа и оцени по реда на постъпването им респ. отразяването
им във входящия регистър получените оферти по възложената обществена поръчка по реда на
Глава Осма „а” от ЗОП.
Комисията установи, че в обявения в публичната покана срок са представени 4 броя оферти в
запечатани, непрозрачни пликове, с отразени върху тях от техническия секретар на ПГИ „Д-р
Иван Богоров” – Варна входящ номер, дата и час на постъпването. Получените оферти са заведени
във Входящия регистър на ПГИ „Д-р Иван Богоров” – Варна.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на постъпването им, както е
отразено във Входящия регистър.
№

1

2
3
4

ИМЕ НА ФИРМАТА

СИ ЕНД БИ
ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ
ЕООД – София
НОВИЗА ЕООД – София
ПРОФИЛЕКС ООД - Варна
ФРИБУЛ ООД - Варна

ВХОДЯЩ №

ДАТА НА
ПОДАВАНЕ

ЧАС НА
ПОДАВАНЕ

АД 6 – 521

22.04.2016

10:38

АД 6 - 522
АД 6 - 524
АД 6 -525

22.04.2016
22.04.2016
22.04.2016

10:40
14:27
14:35

Комисията отвори пликовете по реда на постъпването им и провери съдържанието им за
наличието изискваната задължителна документация, след което присъстващият представител на
фирма „Профилекс“ ООД – Николай Гочев подписа техническите предложения, работните
програми и ценовото предложение на всички останали участници.
Публичната част от заседанието на комисията приключи.
Комисията пристъпи към разглеждане на „Техническото предложение” на участниците:
След разглеждане и проверка на получените 4 (четири) броя оферти по обявената
обществена поръчка по реда на Глава Осма А ЗОП, с предмет: „Изготвяне на технически проект в
необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския
и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строителномонтажните работи за обект: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на
ПГ по икономика „Д-р Иван Богоров“, Комисията констатира, че техническото предложение,
представеното от „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД – София не е в необходимия обхват,
съгласно предмета на поръчката. В него липсва обособена част, свързана с изграждане на
достъпна архитектурна среда, подмяна на водно-отоплителната инсталация, ремонт и оборудване
на спортни площадки и ремонт и оборудване на осем кабинета. В представеното предложение не е
изпълнено изискването на възложителя, всяка част на инвестиционния проект да приключва с
изготвяне на количествена сметка за необходимите за реализация СМР. В предложението липсва
информация как ще се осъществява авторския надзор.
Комисията констатира, че останалите получени оферти съдържат всички изискуеми от
Възложителя документи за участие и могат да бъдат оценявани.
Комисията
РЕШИ:
ОТСТРАНЯВА от участие в процедурата по разглеждане и оценяване на офертите по възложената
обществена поръчка по реда на Глава Осма „а” от ЗОП, с предмет: „Изготвяне на технически
проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от
европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на
строително-монтажните работи за обект: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на ПГ по икономика „Д-р Иван Богоров“ „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД
– София с мотивите, че техническо предложение не отговаря на обхвата на техническото задание.
Комисията пристъпи към оценка на офертите по показатели, съгласно утвърдената от
възложителя методика:
ИМЕ НА ФИРМАТА

НОВИЗА ЕООД – София
ПРОФИЛЕКС ООД - Варна
ФРИБУЛ ООД - Варна

С

Р1

Р2

7,758 3* 3*
11,250 5 5
7,500 5 5

П1
Р3

ОТ

5 25,66
5 35,00
5 35,00

общо

33,418
46,250
42,500

П2

КО

34,090
35,294
37,500

67,508
81,544
80,000

*Оценката на „Новиза“ ЕООД (не са детайлно разработени мерките за достъпна
архитектурна среда, ремонт и преустройства на 8 кабинета и изграждане на многофункционалната
спортна площадка).

След направените оценки на предложенията на фирмите, комисията класира офертите на
участниците, както следва:

I-во място: „ПРОФИЛЕКС“ ООД - Варна, кв.”Чайка” бл. 15, вх. Д ап. 31, ЕИК
103123183, представлявано от Иванка Йорданова Караджова-Гочева, с крайна оценка по всички
предварително обявени показатели – 81,544 ;

IІ-ро място: „ФРИБУЛ“ ООД - Варна, ул.”Момина сълза” № 8, ет. 7, ап. 105, ЕИК
103318710, представлявано от Юлия Недева Железова и Живко Стилиянов Железов, с крайна
оценка по всички предварително обявени показатели – 80,000 ;

IIІ-то място: „НОВИЗА“ ЕООД – София, ул.”Люботрън” № 5, ет. 4, ап. 18, ЕИК
200719510, представлявано от Правдомира Иванова Алексиева, с крайна оценка по всички
предварително обявени показатели – 67,508.
Настоящият протокол, ведно с цялата документация да се представи на Директора на ПГИ
„Д-р Иван Богоров” - Варна за утвърждаване, съгласно чл.101г ал.2 ЗОП.
Заседанието на комисията се закри в 16:30 часа.
Протоколът се състави на 25.04.2016 г. в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Корнелия Иванова/

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.
/ Мария Димитрова/

/Радост Кръстева/

