ПРОТОКОЛ №3
от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Реконструкция и вътрешно преустройство на административна
сграда на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)“.
Процедурата е открита с Решение № Р - 170 от 01.03.2017 г., уникален номер в
Регистъра на обществени поръчки 01039-2017-0001
Днес 19.04.2017 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на КЗЛД с адрес гр. София,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, комисия назначена със Заповед № РД-14-131/
30.03.2017 г. на Председателя на КЗЛД, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
И.С.

Външен експерт вписан в списъка по чл. 229, ал. 1,
т. 17 от ЗОП под № ВЕ–1120, с допълнителна
професионална квалификация-„Строител – ПК „582030“,
съгласно Удостоверение за професионално обучение
ПЧО-029-2/28.02.2017.

ЧЛЕНОВЕ:
И.Ш.
В.Д.
Л.Ф.
И.П.

Началник на отдел „Управление на ресурсите“.
Главен юрисконсулт в отдел „Административно правно обслужване”.
Главен експерт в отдел „Управление на ресурсите“.
Външен експерт, вписан в списъка по чл. 229, ал. 1,
т. 17 от ЗОП под № ВЕ – 1787, с професионална
квалификация – строителен инженер.

се събра да отвори и разгледа ценовите предложения на участниците в
горепосочената обществена поръчка.
На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени
представители на участниците:
1. К.Р.Ц. - упълномощен представител на „Трейс Груп Холд“ АД.
Комисията обяви оценките, които са получили участниците по показателя
„Организация за изпълнение на поръчката“:
1. „Трейс Груп Холд“ АД получава – 100 точки;
2. „Вектор Конструкт“ ЕООД получава – 50 точки.
Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ от офертата на:
1. Участник № 1: „Трейс Груп Холд“ АД и обяви предложената от същия цена.
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В своето ценово предложение участникът е предложил следното:
Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на 1 231 866.97 (един
милион двеста тридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и шест лева и 97 ст.) без ДДС,
съответно 1 478 240.36 (един милион четиристотин седемдесет и осем хиляди двеста и
четиридесет лева и 36 ст.) с вкл. ДДС.
При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват
съгласно следните показатели:
- Часова ставка – не повече от 4.50 лева (четири лева и 50 ст.) без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 90 (деветдесет) процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 50 (петдесет) процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 10 (десет) процента на сто.
- Печалба върху СМР – 8 (осем) процента на сто.
2. Участник № 2: „Вектор Конструкт“ ЕООД и обяви предложената от същия цена.
В своето ценово предложение участникът е предложил следното:
Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на 1 199 422.23 (един
милион сто деветдесет и девет хиляди четиристотин двадесет и два лева и 23 ст.) без ДДС,
съответно 1 439 306.68 (един милион четиристотин тридесет и девет хиляди триста и шест
лева и 68 ст.) с вкл. ДДС.
При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват
съгласно следните показатели:
- Часова ставка – не повече от 5.20 лева (пет лева и 20 ст.) без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 (сто) процента на сто.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 20 (двадесет) процента на сто.
- Доставно-складови разходи – 10 (десет) процента на сто.
- Печалба върху СМР – 10 (десет) процента на сто.
С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.
В закритата част от заседанието, комисията подробно разгледа ценовите предложения,
като извърши проверка за съответствие с изискванията на Възложителя.
КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:
I. УЧАСТНИК „Трейс Груп Холд“ АД е представил ценово предложение, което отговаря
на изискванията на Възложителя, и същото е представено съгласно образеца, приложен към
документацията към настоящата обществена поръчка.
II. УЧАСТНИК „Вектор Конструкт“ ЕООД
е представил ценово предложение, което отговаря на изискванията на Възложителя, и
същото е представено съгласно образеца, приложен към документацията към настоящата
обществена поръчка.
Предвид гореизложеното, комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата
„Трейс Груп Холд“ АД и „Вектор Конструкт“ ЕООД.
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Получените точки по показател „Ценово предложение“ са както следва:
1. „Трейс Груп Холд“ АД - 38.95
2. „Вектор Конструкт“ ЕООД - 40
Предвид гореизложеното, следвайки предварително заложения критерий за възлагане
„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, Комисията пристъпи към
оценяване на подадените от участниците оферти по показателите, посочени в Методиката за
определяне на комплексна оценка на офертите.
След направените в съответствие с Методиката изчисления, Комисията извърши
следното КЛАСИРАНЕ на участниците:
КЛАСИРАНЕ УЧАСТНИК

КО (в точки)

Iво

„Трейс Груп Холд“ АД

98.95

„Вектор Конструкт“ ЕООД

70.00

място

IIро място

Настоящият протокол се състави и подписа на 19.04.2017 г. без особени мнения.

КОМИСИЯ:
1. И.С. /П/
2. И.Ш. /П/
3. В.Д. /П/
4. Л.Ф. /П/
5. И.П. /П/
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