ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни
проекти, необходими на община Георги Дамяново за кандидатстване с проектни
„Основния услуги и обновяване
предложения по Мярка М07
на селата в селските
райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на
„Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

-

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОБЛАСТ МОНТАНА
П Р О Т О К О Л МЗ
Днес 28.04.2016г. в 10:00 часа в Заседателната зала на община Георги Дамяново
в
изпълнение на Заповед Мз 93 от 19.04.2016 г. на Кмета на община Георги Дамяново се събра
комисия в състав: Председател: адв. Цветан Димитров - юрист
Членове:
Павлина Алексова директор д-я „ФСД”
Пламен Илиев гл.-специалист ТСУ

-

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти по открита процедура по реда
на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Предоставяне на
проектантски услуги за подготовка иа инвестиционни проекти, необходими на община
Георги Дамяново за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07
„Основни услуги н обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. Подкрепа
за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия" на „Програма за
развитие на
селските райони 2014-2020г.”

-

На заседанието на комисията не
присъстват представители на участниците в

процедурата.
Комисията публично оповести допуснатите участници и
резултатите от оценяването
офертите
по другите показатели, различни от цената, съгласно Протокол Ме 2
на
от
25.04.2016г. и премина към отварянето на ППИК 3 Предлагана
цена на участниците, както
следва:
1. „ПЪТПРОЕКТ 2000” ООД,
гр. София
2. „ИСИ 09" ООД,
гр. Монтана
1.

„ПЪТПРОЕКТ 2000" ООД, гр. София - Кратко описание на предложението
на

участника Общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участника е 146 250,00
лева без ДДС, съответно 175 500,00 лева с ДДС.
2.
„ИСИ 09" ООД, гр. Монтана - Кратко описание на предложението на участника
Общата цена за изпълнение на поръчката, предложена
от участника е 145 000,00 лева безДДС, съответно 174 000,00 лева с ДДС.
След извършването на гореспоменатите действия и проверка
за наличие на обстоятелствата
1
по чл. 70, ал. от ЗОП комисията продължава работата си на закрито заседание и
пристъпи
към оценяване и класиране на допуснатите оферти при критерий
„игконолтически пайизгодна оферта
-

ЕТАП 2 - ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ФО

Коефициент на тежест на финансовата- оценка в общата оценка
на офертата - 50 %.
ОБЩА ЦЕНА (без ДДС) на всеки

Максималната оценка за ценовото предложение
кандидат се формира по формулата:

-

ОБЩШтІА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда иа чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Предоставяне иа просктантскн услуги
за подготовка на инвестиционни
проекти, необходими иа община Георги Дамяново за кандидатстване с проектни
„Основни услуги и обновяване иа селата в селските
предложения по Мярка М07
райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването
или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергии” на
„Програма за развитие на селските райони 2014-2020г."

-

ФО; = ( С„,д„ /Сд ) х 100, където:
ниската предложена обща Цена без ДДС;
Сдш ~ общата
Цена, предложена от съответния участник без ДДС.
Стдп

-

СЛЕД

1.

най

-

прилагане на методиката за ОЦСНКЗ.,

КОМИСИЯТЗ. ИЗВЪрШИ СЛЗДНОТО ОЦСНЯВЗНСІ

„ПЪТПРОЕКТ 2000" ООД, гр. София
ФО; = ( С,„д„ /Сд ) х 100 = (145 000,00/ 146 250,00) х 100 = 99,14
т.

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) = ТП Х 50% + ФО Х 50% 100т. Х 50% +
=
99,14т. Х 50% = 50т. + 49,57т. = 99,57
точки.
2. „ИСИ 09” ООД, гр. Монтана
ФО; = ( Сшд.. /Сд ) х 100 = (145 000,00 / 145 000,00) 100 100,00
=
х
т.

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) = ТП Х 50% + ФО Х 50% 100т. Х 50%
+
=
100т. Х 50% = 50т. + 50т. = 100,00
точки.
Комисията извърши следното класиране:

ПЪРВО МЯСТО - „ИСИ 09” ООД, гр. Монтана 100
точки
ВТОРО МЯСТО - „ПЪТПРОЕКТ 2000" ООД, гр.
- София
99,57
-

точки

Комисията приключи работа на 28.04.2016 г. в 12.00
часа. Настоящият Протокол Не 3,
Протокол Л22 от 25.04.2016г. н Протокол М: 1
от 19.04.2016 г. представляват един протокол
по смисъла на чл. 72 от ЗОП.
КОМИСИЯТЗ
предава Цялата
ВЪЗЛОЖИТСЛЯ
за ВЗЕМННС на рСШСНИС.
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