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ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПАЗАРДЖИК

УТВЪРЖДАВАМ:
/ВАСИЛ МАЛИНОВ/ 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР ПАЗАРДЖИК

П Р О Т О К О Л  №1

От заседание на Комисията , назначена със Заповед ОП-44/ 09. 
08.2016г. на ВАСИЛ МАЛИНОВ , Административен ръководител 
Окръжен прокурор Пазарджик, за разглеждане, оценка и класиране на 
получените оферти за участие в обществена поръчка , чрез събиране 
на оферти с обява за избор на изпълнител , с предмет: „Извършване 
на строително-монтажни работи/текущ ремонт/ на етаж от 
сграда - Бивш учебен център в ОД на МВР Пазарджик", открита с 
обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3,т.2 ЗОП с номер 
ОПИ -41 от 21.07.2016г.

ДНЕС, 12 август 2016г. в 10:00 часа, в гр.Пазарджик, ул."Хан 
Крум”№3,ет.3, в изпълнение на Заповед ОП-44/2016г. на ВАСИЛ 
МАЛИНОВ, Административния ръководител Окръжен прокурор 
Пазарджик, се проведе заседание на назначената Комисия.

Назначената Комисия със Заповед ОП-44/2016г. започна работа 
в пълен състав, както следва:

• Чл.2 от ЗЗЛД - Зам.Окръжен прокурор Пазарджик
• Чл.2 от ЗЗЛД- Прокурор в ОПИазарджик
• Чл.2 от ЗЗЛД - Следовател в ОП Пазарджик
• Чл.2 от ЗЗЛД - Ръководител сектор „ФСАД“ в ОП 

Пазарджик
• Чл.2 от ЗЗЛД - Системен администратор в ОП Пазарджик

Констатира се, че Обявата за обществената поръчка и 
документацията, ведно с приложенията, са публикувани на интернет 
страницата на Окръжна прокуратура Пазарджик
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В 10:00 часа на 12.08.2016г. Председателят на Комисията получи 

списък с участниците в обществената поръчка , чрез събиране на 
оферти с обява, ведно с офертите и Протокол по чл.48,ал.6 от ППЗОП, 
от който е видно, че в срока за получаване на офертите са постъпили 
4 /  четири/ оферти за участие .

Председателят на Комисията обяви пред членовете списъка на 
подадените оферти по реда на тяхното постъпване и регистриране в 
„Регистратура и деловодство" на Окръжна прокуратура Пазарджик.

№ по 
ред Участник вх.№ и дата час

1. „Билдървил" ЕООД, гр. София, ул. „М. 
Алекси Рилец" № 16, вх. В, етЛ, ап.16

№1/08.08.2016г. 11ч13мин.

2. ЕТ „Мони-8 Методи Г еоргиев", гр. 
Самоков, ул. „Освобождение" №8

№2/08.08.2016г. 11ч13мин.

3. „Еко-Хидро-90" ООД, гр. Пазарджик, ул. 
„Асен Златарев“ № 12

№3/08.08.2016г. 14ч15мин,

4. „Марица Строй" ООД, гр. Пазарджик, ул. 
„Беласица" № 14

№4/08.08.2016г. 14ч20мин.

Констатира се, че всички членове на Комисията са попълнили , 
подписали и представили декларация по чл.103,ал.2 от ЗОП, че не са в 
конфликт на интереси с посочените в протокола по чл.48,ал.6 от 
ППЗОП участници.

Обявено бе , че решенията на Комисията се вземат с обикновено 
мнозинство /  50% + 1/ от членовете й. Всеки член на Комисията има 
право да подпише протокола с особено мнение , като писмено излага 
мотивите си.

За работата на Комисията се съставя протокол за разглеждане и 
оценка на офертите и класиране на участниците.

При отваряне на офертите за участие в процедурата присъстват 
представители на участниците:

1. А. Б. Б., с ЕГН*************, с пълномощно от Управител на „Еко-
Хидро-90" ООД, гр. Пазарджик,

2. С. В. Г., с егн************ , един от управителите на фирма
„Марица Строй" ООД, гр. Пазарджик

Председателят на Комисията обяви дневния ред за 
работата:

1. Избиране на помощни органи на Комисията.
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2. Отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното 
постъпване и на регистрирането им в Окръжна прокуратура 
Пазарджик и проверяване на пълнотата и съответствието на 
приложените от участниците документи.

3. Обявяване на ценовите предложения на участниците.
4. Разглеждане съдържанието на представените документи за 

установяване способността на участниците да изпълнят конкретните 
критерии и тяхното съответствие с изискванията на документацията 
за участие в процедурата и техническите спецификации, посочени 
обявата.

5. Класиране на участниците, съобразно основния критерий за 
оценка; „икономически най-изгодна оферта" и спазване на всички 
останали изисквания на Възложителя.

По т.1 от дневния ред:
Комисията избра помощни органи, както следва :
Васка Тричкова - секретар - протоколчик
Здравко Методиев - за показване целостта и отварянето на 

запечатаните оферти с постъпилите ценови предложения на 
участниците

По т.2 от дневния ред:
Комисията пристъпи към отваряне^на опаковките с офертите , 

както следва:

2.1. „Билдървил" ЕООД, гр. София, ул. „М. Алекси Рилец" № 16, вх. 
В, ет.4, ап.16.

Офертата е представена в един запечатан, непрозрачен, с 
ненарушена цялост плик, получена по ЕКОНТ . Член на Комисията 
отвори плика , оповести съдържанието и се пристъпи към проверка 
на пълнотата и съответствието на приложените от участника 
документи, по списък, изискуеми по обявата :

L Представяне на участник -  Приложение №1;
2. Техническо предложение, с план график-Приложение №2;
3. Декларации -  Приложение от №3 до №12 и №14, без №5 ;
4. Ценово предложение -  Приложение №13 в отделен запечатан плик;
5. Документи за доказване на надеждност;

Пликът съдържа два плика. Един с папка с необходимите 
документи по обявата, с приложен списък. И плик запечатан, с 
предлаганите ценови параметри.

Представената от участника документация съответства на 
изискванията на Възложителя и се допуска да продължи по
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процедурата.

2.2. ЕТ „Мони-8 Методи Георгиев", гр. Самоков, ул. „Освобождение" 
№8

Офертата е представена в един запечатан, непрозрачен, с 
ненарушена цялост плик, получена по ЕКОНТ . Член на Комисията 
отвори плика , оповести съдържанието и се пристъпи към проверка 
на пълнотата и съответствието на приложените от участника 
документи, по списък, изискуеми по обявата :

1 Представяне на участник -  Прдложение №1;
2. Техническо предложение, с план график -Приложение №2;
3. Декларации -  Приложение от №3 до №12 и №14, без №5 ;
4. Ценово предложение -  Приложение №13;
5. Документи за доказване на надеждност;

Плика съдържа папка със списък с необходимите документи по 
обявата, ведно с приложения.

Представената от участника документация съответства на 
изискванията на Възложителя и се допуска да продължи по 
процедурата.

2.3. „Еко-Хидро-90" ООД, гр, Пазарджик, ул, „Асен Златарев" № 12.
Офертата е представена в един запечатан, непрозрачен, с 

ненарушена цялост плик, внесена от пълномощник на фирмата с 
приложено пълномощно . Член на Комисията отвори плика, оповести 
съдържанието и се пристъпи към проверка на пълнотата и 
съответствието на приложените от участника документи , по списък, 
изискуеми по обявата:

1. Представяне на участник ~ Приложение №1;
2. Техническо предложение, с план график -Приложение №2;
3. Декларации -  Приложение от №3 до №12 и №14;
4. Ценово предложение -  Приложение №13;
5. Документи за доказване на надеждност;

Плика съдържа папка със списък с необходимите документи по 
обявата, ведно с приложения.

Представената от участника документация съответства на 
изискванията на Възложителя и се допуска да продължи по 
процедурата.

2.4. „Марица Строй" ООД, гр. Пазарджик, ул, „Беласица" № 14
Офертата е представена в един запечатан, непрозрачен, с 

ненарушена цялост плик , внесена от управител на фирмата. Член на 
Комисията отвори плика, опо§£сти съдържанието и се пристъпи към
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проверка на пълнотата и съответствието на приложените от 
участника документи, по списък, изискуеми по обявата :

1. Представяне на участник -  Приложение №1;
2. Техническо предложение, с план график -Приложение №2;
3. Декларации -  Приложение от №3 до №12 и №14 без №5, ;
4. Ценово предложение -  Приложение №13;
5. Документи за доказване на надеждност;

Плика съдържа папка със списък с необходимите документи по 
обявата, ведно с приложения.

Представената от участника документация съответства на 
изискванията на Възложителя и се~^допуска да продължи по 
процедурата, за разглеждане и оценка на офертите.

По т.З от дневния ред:

Комисията пристъпи към обявяване на ценовите предложения на 
участниците, отразени в Приложение №13 , както следва :

3.1. Комисията обяви ценовото предложение на участник 
„Билдървил" ЕООД, гр. София, ул. „М. Алекси Рилец" № 16, вх. В, 
ет.4, ап.16.

Отвори се плик №2 наименуван „Предлагани ценови 
параметри"

Ценовото предложение е 53689,29 лв,, без ДДС , включващо - 
цена за извършени СМР~ 51132,66 лв., без ДДС и цена за 
непредвидими разходи е 5% -2 556,63 лв., без ДДС. Ценовото 
предложение не надхвърля прогнозната стойност на поръчката, 
предмет на процедурата.

Трима членове на Комисията и един представител на
участниците подписа ценовото предложение.

3.2. Комисията обяви ценовото предложение на участник
ЕТ „Мони-8 Методи Георгиев", гр. Самоков, ул. „Освобождение"
№ 8.

Приложение №13 съдържа ценовото предложение 41906.22лв., 
без ДДС, включващо цена за извършени СМР 39910.69 лв., без ДДС и 
цена за непредвидими разходи 5% - 1995.53 лв., без ДДС. Ценовото 
предложение не надхвърля прогнозната стойност на поръчката, 
предмет на процедурата.

Трима членове на Комисията и един представител на
участниците подписа ценовото предложение.
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3.3. Комисията обяви ценовото предложение на участник „Еко- 
Хидро-90" ООД, гр. Пазарджик, ул. „Асен Златарев" № 12.

Приложение №13 съдържа ценовото предложение 50188,44 лв., 
без ДДС , включващо цена за извършени СМР 48726,64лв., без ДДС и 
цена за непредвидими разходи 3% -1461,80 лв., без ДДС. Ценовото 
предложение не надхвърля прогнозната стойност на поръчката, 
предмет на процедурата.

Трима членове на Комисията и един представител на
участниците подписа ценовото предложение.

3.4. Комисията обяви ценовото предложение на участник 
„Марица Строй" ООД, гр. Пазарджик, ул.“ Беласица" № 14.

Приложение №13 съдържа ценовото предложение 48829,32лв., 
без ДДС, включващо цена за извършени СМР 47871,88лв., без ДДС и 
цена за непредвидими разходи 2% 957,44 лв., без ДДС.
Предложението не надхвърля прогнозната стойност на поръчката, 
предмет на процедурата.

Трима членове на Комисията и един представител на
участниците подписа ценовото предложение.

След извършване на посочените действия, Председателят закри 
публичната част на заседанието и Комисията единодушно взе 
решение да продължи своята работа по дневния ред в закрито 
заседание , в което да разгледа документите за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя.

ГЛАСУВАЛИ:
“ЗА” - 5;

“ПРОТИВ” - не;
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - не.

1. чл.2 от ЗЗЛД
2. чл.2 от ЗЗЛД
3. чл.2 от ЗЗЛ
4. чл.2 от ЗЗЛД
5. чл.2 от ЗЗЛД

Комисията приключи публичната час на заседанието си , като за 
работата си, изготви настоящия протокол.

Протокола да се представи на Възложителя за утвърждаване.
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