Утвърдил:
МИЛЕН НИКОЛОВ
ДИРЕКТОР РИМ- гр.Бургас
27.06.2016г.
ПРОТОКОЛ
Днес на 15.06.2016 г. в 16.00 часа, гр. Бургас, ул. “Славянска“ № 69,
Регионален исторически музей - гр. Бургас, Комисията, определена със Заповед № РД16-60/15.06.2016г. на Милен Николов, Директор на Регионален Исторически музейгр.Бургас, в състав:
Председател: – Валерия Димитрова – външно лице, юрисконсулт
Членове: - Мария Иванова – външно лице, „строителен техник“
Соня Иванова- и.д. гл.счетоводител РИМ – Бургас;
се събра на публично заседание да отвори офертите и да обяви ценовите
предложения за горепосочената обществена поръчка.
Комисията започна своята работа по разглеждане и оценка на постъпилите оферти при
дневен ред, в съответствие с чл. 97, ал.3 от ППЗОП, както следва:
Всеки член на комисията, подписа декларация за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП,
във връзка с чл.51, ал.8 от ППЗОП.
2. В определения от Възложителят срок е подадена 1 /една/ оферта, във връзка с изпратената
покана и публикувана на основание чл.191, т.1, по реда на чл.191 и сл. от ЗОП. Комисията
отвори
постъпилата оферта с вх. № РД-30-11-249/15.06.2016г. в 10:45ч. на „ЕКОАРТ
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 102034714, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас,
ул.“Александър Стамболийски“ № 38, тел.: 056/81 41 85, факс: 056/81 41 85, Електронна поща:
ekoart@abv.bg, представлявано от управителя Иван Стоянов Иванов.

Предложението е подадено в срок, в непрозрачен плик и с ненарушена цялост, върху
което е отбелязано: подателят и входящ номер за входиране в деловодството на РИМБургас.
На заседанието на комисията не присъства представител на участника и представители на
средствата за масова информация.
На основание чл. 97, ал. 3 от ЗОП, комисията обяви ценовото предложение на
участника.
1.Участникът „ЕКОАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е предложил:
Цена за изпълнение на поръчката: 155 202.78лв, от които 68 566.85 лв без ДДС, за
материали, представляващи 48,60 % от общата цена. Елементи на ценообразуване,
използвани при изготвяне на Приложение КСС оферта, които ще участват при
ценообразуване на допълнителни непредвидени видове СМР/СРР:
1. Часова ставка 3.50 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд 95 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация 30%;
4. Доставно-складови разходи 10%;
5. Печалба 10 %.
Публичната част на заседанието приключи в 16:20ч.
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Комисията продължи своята работа и пристъпи към разглеждане офертата и проверка
съответствието и с изискванията на Възложителя, посочени в поканата и Техническата спецификация
на 24.06.2016г. в 9.00ч в непроменен състав.
І.
1.Участникът „ЕКОАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, е представил всички необходими
документи за подбор в обхват и съдържание, в съответствие с изискванията на Възложителя,
посочени в Покана за представяне на оферти, публикувана и достъпна на следния адрес:
http://www.burgasmuseums.bg/index.php?page=news&procurements=true.
Участникът е представил техническо предложение, което отговаря на изискванията на
Възложителя. Представено е Техническо предложение по образец, което отговаря на
изискванията на Възложителя, с приложения в съответствие с изискванията на Възложителя.
Предложен е срок за реакция при установена повреда в рамките на гаранционния
срок 1 календарен ден.
При срок за изпълнение на договора за СМР 3(три) месеца, човекомесеците труд
положен от общия състав работници са 72, като в декларация Образец № 9 участникът е
посочил 21
(двадесет и един) човекомесеца е изискуемият положен труд от
квалифицирани/неквалифицирани безработни лица (данните се попълват от възложителя
на база експертна оценка);
Представено е ценово предложение, което е в рамките на максимално предвиденият
финансов ресурс, същото отговаря на изискванията на Възложителя, с приложения в
съответствие с изискванията на Възложителя.
Комисията констатира, че офертата на „ЕКОАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, отговаря на
изискванията на Възложителя и извърши оценка на офертата, в съответствие с избраният
критерий за възлагане на обществената поръчка: оптимално съотношение качество / цена
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
Максимално възможни Относителна
бр.
тежест
в КО
(наименование)
точки
1. Срок за реакция при необходимост от
100
30 %
отстраняване на гаранционни дефекти - Р
2. Ценово предложение – Ц
100
70%
1. По показател Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни
дефекти – Р, участникът получава 100т.
Участник

Предложен
реакция
1 ден

срок

Р за
= (Pmin/Pi) х 100

„ЕКОАРТ
100
ИНЖЕНЕРИНГ"
ЕООД
2. Ценово предложение – Ц- участникът получава 100т.
Участник
„ЕКОАРТ
ИНЖЕНЕРИНГ"
ЕООД

Обща
стойност
за
изпълнение предметаЦна= (Цmin/Цi) х 100 к
поръчката
155 202.78лв
100

Комисията извърши комплексна оценка, в съответствие със следната формула: КО = Р х 30%
+ Ц х 70 %.
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КО = 100 х 30% + 100 х 70 %= 100т.
ІІ.
Комисията пристъпи към класиране на допуснатият участник, както следва:
На първо място: „ЕКОАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 102034714, със седалище и
адрес на управление: гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски №38, тел.: 056/81 41 85,
факс: 056/81 41 85
Електронна поща: ekoart@abv.bg, представлявано от управителя ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ.
С оглед на горните констатации, като взе предвид единствената оферта, която отговаря
на изискванията на Възложителя, предлага да бъде избран за изпълнител на обществена
поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - ГР.БУРГАС“
„ЕКОАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК 102034714, със седалище и адрес на управление:
гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски №38, тел.: 056/81 41 85, факс: 056/81 41 85
Електронна поща: ekoart@abv.bg, представлявано от управителя Иван Стоянов Иванов.
Комисията приключи своята работа на 24.06.2016 г. в 11:30 ч.
Комисията предаде протокола на Възложителя за утвърждаване на 24.06.2016г. в
16.30ч.
ВАЛЕРИЯ ДИМИТРОВА
Председател на комисията
МАРИЯ ИВАНОВА
Член на комисията
СОНЯ ИВАНОВА
Член на комисията
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