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/  ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ 
ex.N» РД-20-642/13.09.20.17г. , У т в ъ р д и л :  ЗАКОНА̂ А ЗАЩ^ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

д.„,...........
/Зам.-Ректор "ФМБ” ИУ -  Варна 
проф. д-р Стоян Стоянов/

ПРОТОКОЛ
от

12 септември 2017г. за дейността на комисията назначена по реда чл.97, 
ал. 1 от ППЗОП, назначена със заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - Варна № 

РД-06-2606/12.09.2017г. за разглеждане и оценка на.офертите по реда на 
тяхното постъпване и за класиране на участниците в обществена поръчка с ред 

за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/ 
събиране на оферти с обява № РД-21-1238/31.08.2017г. с предмет „Доставка на 

оградни елемента с включен монтаж" /код, съгласно Общия терминологичен 
речник /СPV/ -3492 8220 „Оградни елементи“/, открита с публикуването й в 

профила на купувача на 31.08.2017г.
/ID 9067852 и ID 9068068/.

В 09:00 часа на 12 септември 2017г. в Конферентна зала 205 в Учебен блок -  1 на 
Икономически университет — Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното 
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав:

]. Владимир Новаков -  председател -  експерт „Обществени поръчки”;
2. доц. д-р Дндрияна Андреева -  член -  юрисконсулт в ИУ -  Варна;
3. Деян Баев -  член -  ръководител сектор "Инвестиционна политика и 

инвеститорски контрол" в ИУ-Варна.

До 16.30 часа на 11.09.2017г. в Ректората (стая 209) беше получена и вписани в 
Регистъра на обществените поръчки 1 /една/ оферта в запечатан и непрозрачна 
опаковка от „Инфра Експерт“ АД с вх.№ 61.1 ./07.09.2017г. от Ю.ООч.

В залата не присъстват представители на участници в обществената поръчка. 
Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора „ФМБ“ на ИУ - 

Варна № РД-06-2606/12.09.2017г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 1 
/един/ брой оферта от „Инфра Експерт“ АД, което обстоятелство е удостоверено с 
подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП към Регистъра на подадените 
оферти.

Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че предадената опаковка не е разпечатана, не е с нарушена 
цялост и има записан входящ номер, съответстващ на реда ка подаване на документите
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съгласно Регистъра на подадените оферти.
Офертата беше отворена. Ценови параметри, бяха в запечатан, непрозрачен плик 

в рамките на опаковката на офертата. Пликът беше разпечатан и беше оповестено, че 
„Инфра Експерт“ АД предлага обща цена за прогнозните количества по техническата 
спецификация по поръчката в размер на 69 999.83лв. /шестдесет и девет хиляди 
деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки/ без вкл. ДДС.

На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с. техническата 
спецификация44 и „Ценовите параметри“ на участника „Инфра Експерт“ АД.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по 
разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.

В резултат на разглеждане на представената оферта за съответствие с 
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на 
участника в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните 
констатации:

1. офертата на „Инфра Експерт“ АД съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
*- информационен лист, представляващ административни сведения за участника по 

ЕИК по БУЛСТАТ 204342601 - по образец /Приложение 1/ {оригинал);
- декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата - по 

образец /Приложение 2/ (оригинал);
-декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 

сключване на договор /основание чл.54, алЛ т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - по образец 
/Приложение 3/ (оригинали);

- декларации №2 за лично състояние на представляващия/щите участника за 
липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 4/ (оригинали);

- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 5/ (оригинал);

- декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от 
ЗОП/ - по образец /Приложение 11 (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 8/ (оригинали).

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал);

- ценови параметри - по образец /Приложение 11/ (оригинал);
- единен европейски документ за обществени поръчки (оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. 3 единния европейски документ за обществени поръчки 
У частникът декларир а:
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- вписания в Централния професионален регистър на'строителя към Камарата на 
строителите за I-ва, 11-ра, Ш~та, IV-та и V-та група строежи;

- че има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2015 с обхват на сертификация „Проектиране, 
изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на пътища, пътни и 
хидротехнически обекти, водопроводни и канализационни системи и мрежи, 
пречиствателни стонцииза питейни и отпадни води, помпени станции, сгради, 
пристанищни и летищни инфаструктури. “;

- че има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна 
среда по стандарт ISO 14001:2004 с обхват на сертификация „Проектиране, 
изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на пътища, пътни и 
хидротехнически обекти, водопроводни и канализационни системи и мрежи, 
пречиствателни стонцииза питейни и отпадни води, помпени станции, сгради, 
пристанищни и летищни инфаструктури.“;
че има внедрена система за безопасни условия на труд в строителството по 
стандарт OHSAS 18001:2007 с обхват на сертификация „Проектиране, 
изграждане, ремонт, възстановяване и поддръжка на пътища, пътни и 
хидротехнически обекти, водопроводни и канализационни системи и мрежи, 
пречиствателни стонцииза питейни и отпадни вода, помпени станции, сгради, 
пристанищни и летищни инфаструктури.“.

Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия в офертата на 
„Инфра Експерт“ АД. .

Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до разглеждане на 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие е техническата 
спецификация“ и до оценка на „Ценовите параметри“ на участника „Инфра Експерт“ 
АД.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация включва:

1. Готовност за извършване на доставки на ограждайте елементи, съгласно 
техническата спецификация и съответните визуализации в срок от 15 /петнадесет/ 
календарни дни от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

2. Оградата ще е от горещо поцинковани пана с полиестарно покритие и ще се 
монтира върху съществуващ стоманобетонен борд и ще отговаря на следните изисквания:

- размер на паната - височина 2030 мм.,
- дължина 2500 мм. с отвор 55 мм./ 200 мм.;
- диаметър на теловете -  вертикални 5 мм., хоризонтални - 6 мм.;

колове с височина 4100 мм. от кух метален профил с размери - 80/80/3 мм.; 
анкерна основа - 200/200/8 мм.

3. Металната ограда по югозападната граница на ПИ с ид. 10135.3513.1932 
(към бул. "Сливница") ще е изпълнена от метални пана, монтирани върху 
съществуваща бетонова стена и между бетонови колони. За направата на металните 
пана да се използват прахово боядисани - кух метален профил, шини и декоративни 
елементи, съгласно приложената визуализация.

4. Вратите ще са окомплектовани с брави.
5. Монтажът на оградните елементи ще е включен в цената на доставката 

франко адреса на Възложителя - гр.Варна, бул.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус -
3.
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6. Съгласие да се представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на 
договора за обществената поръчка в размер на 5% (пет процента) от стойността му.

7. Потвърждение, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката.

в. Гаранция, че дружеството е в състояние да изпълни качествено поръчката 
в пълно съответствие с предоставената оферта.

Ценовите параметри, предложени от „Инфра Експерт“ АД са в размер на 69 
999.83лв. /шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и 
три стотинки/ без вкл. ДДС. Предложената стойност за доставка на огрздни елемента с 
включен монтаж по техническа спецификация не надвишава прогнозната стойност на 
поръчката, а именно 70 000.00лв. /седемдесет хиляди лева/ без включен ДДС.

Комисията приема, че предложението за изпълнение ■ на поръчката и ценовите 
параметри на участника „Инфра' Експерт“ АД, удовлетворяват изискванията на 
Възложителя.

Комисията няма основание да прави проверка за съотношението на предложената 
от участника цена със средна стойност на ценови параметри на останалите участници.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО. ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕТО НА
УЧАСТНИЦИТЕ

Съгласно гореизложеното и на основание т.25 от оцисанието на обществената 
поръчка, касаеща оценяването на икономически най-изгодната оферта по критерии за 
възлагане най-ниска цена /чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията класира участника както следва:

1. „Инфра Експерт“ АД

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване, на настоящия протокол да 
бъде предложено сключване на договор с предмет „Доставка на оградни елементи с 
включен монтаж'' на „Инфра Експерт“ АД с ЕИК по БУЛСТАТ 204342601, съгласно 
предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри на участника.

Настоящият протокол е съставен на 13 септември 2017г. и съгласно чл.97, ал.4 от 
ППЗОП се предава на Възложителя за утвърждаване.

4

01.01.01 FM


