Утвърждавам: п.п *
Директор ЖИВКО ЖЕКОВ ИВАНОВ
Възложител съгласно заповед № 1205/09.05.2016 год.
Получил протокола
ДАТА: 27.03.2018 год.

ПРОТОКОЛ
На основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени
поръчки (ППЗОП)
Днес, 20.03.2018 година в 15:00 часа в сградата на Общинско предприятие „Спортни
имоти“ се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 63/02.03.2018 год. на
Живко Иванов Директора на ОП „Спортни имоти” – Възложител съгласно заповед №
1205/09.05.2016 год., със задача: разглеждане и оценка на получените оферти за обществена
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, възложена по реда на глава „Двадесет и шеста“ от ЗОП събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности на
спортни обекти на територията на Община Бургас”, обявена с обява изх. № 61/02.03.2018 год. и
уникален код в Регистъра на АОП № 9073495 , в състав:
Председател: Тодор Минков Вълканов – Ръководител направление ОП „Спортни имоти”
Членове:
1. Николай Колев – РОСД СЗ „Нефтохимик”, ОП „Спортни имоти”
2. Николай Цоцомански – Началник отдел „Инвестиционно планиране” Община Бургас,
В посочения от Възложителя срок – 19.03.2018 год. 17:00 часа, за обществената поръчка с
горепосочения предмет са постъпили и регистрирани 6 /шест/ оферти от следните кандидати,
съгласно предадения на комисията списък:
№ Наименование
участника

на Регистрационен
Дата
на Час
на
номер
на получаване на получаване на
предложението
предложението предложението

1. „Мик Билд Русе” ЕООД, гр. 117
Русе, ул. „Слави Шкаров“ 4

19.03.2018г.

09:45

2. „Хидрострой – БГ 63” 118
ЕООД, гр. Самоков, ул.
„Плана планина“ № 12

19.03.2018г.

09:46

3. „Арк - Билдинг” ООД, гр. 119
Ямбол, ул. „Железничарска“
12

19.03.2018г.

10:37

4. „Екип - 5” ООД, гр. Бургас, 121
ул. „Войнишка“ № 9, вх. 1

19.03.2018г.

13:25

5. „Хит Строй К” ЕООД, гр. 122
Бургас, ул. „Георги Баев“
13А

19.03.2018г..

15:26

6. „Динстрой 16“ ООД, гр. 123
Бургас,
ул.
„Патриарх
Евтимий“ 26

19.03.2018г..

16:31

След получаване на офертите всички членове на комисията в изпълнение на чл. 51, ал.
8 от ППЗОП подписаха и представиха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и установи, че
не присъстват представители на участниците.
Комисията се увери, че всички оферти са подадени в срок, в запечатани непрозрачни
пликове и с ненарушена цялост и пристъпи към отваряне на пликовете с офертите.
Председателя на комисията, съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП обяви ценовите предложения
на кандидатите, по реда на подаване на офертите, както следва:
1. Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на участника „Мик Билд
Русе” ЕООД, а именно: 8690, 05 /осем хиляди шестотин и деветдесет лева и 05 ст /
лв. без вкл. ДДС;
2. Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на участника „Хидрострой
– БГ 63” ЕООД а именно: 8862,92 лв. /осем хиляди осемстотин шестдесет и два лв.
и 92 ст./ без вкл. ДДС;
3. Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на участника Арк Билдинг” ООД а именно: 8332,25 лв. /осем хиляди триста тридесет и два лв. и 25
ст./ без вкл. ДДС;
4. Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на участника „Екип - 5”
ООД, а именно: 6579,40 /шест хиляди петстотин седемдесет и девет лева и 40 ст. /
без вкл. ДДС;
5. Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на участника „Хит Строй
К” ЕООД, а именно: 6605, 00 лв. /шест хиляди шестотин и пет лева / без вкл. ДДС;
6. Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на участника „Динстрой
16“ ООД, а именно: 7461,82 лв. /седем хиляди четиристотин шестдесет и един лв. и
82 ст. / без вкл. ДДС;
С това комисията приключи публичната част на заседанието.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване и
извършване на проверка за редовността на офертите, дали съдържат изискуемите документи и
дали участниците отговарят на предварително обявените от възложителя условия и
съответствието на офертите с критериите за подбор.
Уастник „Мик Билд Русе” ЕООД.
Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи,
съгласно документацията за участие в настоящата обществена поръчка и е доказал
съответствието си с всички критерии за подбор, обявени от Възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията реши, че офертата на участникът „Мик Билд
Русе” ЕООД, отговаря на поставените минимални изисквания за подбор и съответствие на
предварително обявените условия от Възложителя.
Участник Хидрострой – БГ 63” ЕООД
Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно
документацията за участие в настоящата обществена поръчка и е доказал съответствието си с
всички критерии за подбор, обявени от Възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията реши, че офертата на участникът „Хидрострой –
БГ 63” ЕООД отговаря на поставените минимални изисквания за подбор и съответствие на
предварително обявените условия от Възложителя.
Участник „Арк - Билдинг” ООД
Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно
документацията за участие в настоящата обществена поръчка и е доказал съответствието си с
всички критерии за подбор, обявени от Възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията реши, че офертата на участникът „Арк - Билдинг”
ООД отговаря на поставените минимални изисквания за подбор и съответствие на
предварително обявените условия от Възложителя.
Участник „Екип - 5” ООД
Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно
документацията за участие в настоящата обществена поръчка и е доказал съответствието си с
всички критерии за подбор, обявени от Възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията реши, че офертата на участникът „Екип - 5” ООД,
отговаря на поставените минимални изисквания за подбор и съответствие на предварително
обявените условия от Възложителя.
Участник „Хит Строй К” ЕООД
Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно
документацията за участие в настоящата обществена поръчка и е доказал съответствието си с
всички критерии за подбор, обявени от Възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията реши, че офертата на участникът „Хит Строй К”
ЕООД отговаря на поставените минимални изисквания за подбор и съответствие на
предварително обявените условия от Възложителя.

Участник „Динстрой 16“ ООД
Участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи, съгласно
документацията за участие в настоящата обществена поръчка и е доказал съответствието си с
всички критерии за подбор, обявени от Възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията реши, че офертата на участникът „Динстрой 16“
ООД отговаря на поставените минимални изисквания за подбор и съответствие на
предварително обявените условия от Възложителя.
3. Комисията допуска до следващ етап, а именно класиране в процедурата,
всички участници подали оферти.
4. Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертите на допуснатите съгласно
критерия за възлагане, посочен в обявата за събиране на офертите, а именно – „найниска цена”, и извърши следното класиране:
На първо място - „Екип - 5” ООД,
На второ място - „Хит Строй К” ЕООД
На трето място - „Динстрой 16“ ООД
На четвърто място - „Арк - Билдинг” ООД
На пето място – „Мик Билд Русе” ЕООД
На шесто място - „Хидрострой – БГ 63” ЕООД
Във връзка с гореизложеното комисията взе следното решение:
Предлага за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителноремонтни дейности на спортни обекти на територията на Община Бургас“, да бъде определен
участникът класиран на първо място „Екип - 5” ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Бургас, ул. „Войнишка“ № 9, Булстат: 102910278, представлявано от Мартин Василев
Настоящият протокол с съставен на 27.03.2017 година и съгласно чл. 97, ал. 4 от
ППЗОП, се предава на възложителя за утвърждаване.
Комисия в състав:
Председател: п.*
/Тодор Вълканов/
Членове: 1. п.*
/Николай Колев/
2.п*
/Николай Цоцомански/

