ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община Георги Дамяново,
Екологична оценка н Оценка за съвместимост”
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ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОБЛАСТ МОНТАНА

//

ПРОТОКОЛМЗ

Днес 11.08.2016г. в 11:00 часа в заседателната зала на община Георги Дамяново в
изпълнение на Заповед Мз Мн 108/17.05.2016 г. на Кмета на Община Георги Дамяново се
събра комисия в състав:
Председател: адв. Цветан Димитров - юрист
Членове:
Павлина Алексова директор д-я „ФСД”
- специалист ТСУ
Резервен член: Пламен Илиев - главен
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 поръІпси (ЗОП) с предмет: „Изработване на
Общ устройствен план на Община Георги Дамяново, Екологична оценка н Оценка за

съвместимост”.

Поради обективна невъзможност на заседанието да присъства Ралица Стаматова
строителен инженер тя се замества от резервен член Пламен Илиев.

-

-

На заседанието на комисията не прттсъстват
представители на участниците в

процедурата.
Комисията публично оповести допуснатите участници и резултатите от оценяването
офертите
на
по другите показатели, различни от Цената, съгласно Протокол Не 2 от
03.08.2016г. и премина към отварянето на ПЛИК 3 Предлагаиа цена на участниците, както
следва:

Участник мь2 „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”
ЕАД

Участник М 3 ДЗЗД „ДАМЯНОВО 2016"
1.

„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ” ЕАД, град София
Кратко описание на Ценовото предложение на участника Общата цена за изпълнение
- съответно 126 000,00 леванас
поръчката, предложена от участника е 105 000,00 лева без ДДС,
ДДС.
2.
ДЗЗД „ДАМЯНОВО 2016”, град София - Кратко описание на Ценовото
Общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от
предложение на участника
- ДДС. съответно
151 560,00 лева с ДДС.
участника е 126 300,00 лева без
-

След извършването на гореспоменатите действия комисията продължава работата си
на
закрито заседание и пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите оферти при
критерий „ икономически най-изгодна оферта".

-

Определяне на Финансова оценка ФО на Оферта на Участник
Относителната тежест на финансовия показател в общата оценка на офертата е 30 %.
Финансовата оценка ФО на всяка оферта, подлежащи на оценка по този показател, се

изнслява по формулата:

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване иа Общ устройствен план на Община Георги Дамяново,
Екологична оценка и Оценка за съвгиестимост"
Най-ниска предложена Цена

ФО =
-------------------------------------------- х 100

Цена, предложена от Участннка

СЛЕД

1.

прилагане на методиката за ОЦЕНКИ, комисията НЗВЪЈЗШИ

СЛСДНОТО

оценяване:

За участник „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ”
ЕАД, град София
Най-ниска предложена цена

ФО =
-------------------------------------------- х 100 = (105 000,00/105 000,00) х 100 = 100т.

Цена, предложена от Участиика

2. За участник ДЗЗД „ДАМЯНОВО 2016”,
град София

Най-ниска предложена цена

ФО =
-------------------------------------------- х 100 = (105 0О0,О0/126 300,00) х 100 = 83,13т.

Цена, предложена от Участннка

Определяне
офертата

на

КОМПЛЕКСНА

ОЦЕНКА

(КО)

на

Комплексиата оценка КО на всяка Оферта, подлежаща на комплексна
оценка съгласно
разпоредбите на ЗОП и изискванията и указанията на възложителя, се
изчислява по
формулата:
КО = ТО х 70% + ФО х 30%,
където:
ТО - Техническа оценка на Офертата
на Участник;
ФО - Финансова оценка на Офертата на Участник.
1.

За участник „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ"
ЕАД, град София
КО = ТО х 70% + ФО х 30% = 25 х 70% + 100 х 30% = 17,5 + 30 = 47,5
т.

2. За участник ДЗЗД „ДАМЯНОВО 2016”,
град София
КО = ТО х 70% + ФО х 30% = 100 х 70% + 83,13 х 30% = 70 + 24,94 94,94
=
т.

Комисията извърши следното класиране:
ПЪРВО МЯСТО - ДЗЗД „ДАМЯНОВО 2016", град София 94,94
точки
ВТОРО МЯСТО - „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО
РАЗВИТИЕ"
ЕАД, град София - 47,50 точки

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
открита процедура по реда иа чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)
с предмет: „Изработване иа Общ устройствен плаи иа Общииа Георги Дамяново,
Екологична оцеика и Оцеика за съвместимост”
Комисията приключи работа на 1 1.08.2016 г. в 12.00 часа. Настоящият Протокол Ме 3,
Протокол Мз 2 от 03.08.2016г., Протокол Ле 1.1 от 17.05.2016г. и Протокол Ме 1.2 от
08.06.2016 г. представляват един протокол по смисъла на чл. 72 от ЗОП.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите иа чл.72
във връзка с чл.69а, ал. 2 от ЗОП.

Комисията предава цялата документация и протокола от своята работа на
възложителя за вземане на решение.
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