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ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
(Съгласно Заповед № РД-08-513 от 4 ноември 2016 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията)

ПРОТОКОЛ № 4
от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-14-93/27.11.2017 г., изменена
със Заповед № РД-14-6/26.01.2018 на главния секретар на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за разглеждане и оценяване на постъпилите
оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с
предмет: Проектиране и изпълнение на строителство за въвеждане на енергоспестяващи
мерки (ЕСМ) за подобряване на енергийната ефективност на сградата на МТИТС, ул.
"Дякон Игнатий" № 11: ЕСМ 1 - подмяна на дограмата по фасадите па I -ви и 11-ри етаж;
ЕСМ 2 - изпълнение на топлоизолация по еркери и калканни стени на I-ви и П-ри етаж; ЕСМ
3 - изпълнение на топлоизолация по покриви “
На 08.02.2018 г. комисията, назначена с цитираната по-горе заповед, в състав:
Председател: Калин Михайлов - главен експерт в дирекция „Стопански дейности и
управление на собствеността”
и членове:
1. Светлана Стилиянова - главен експерт в дирекция „Правна” и
2. Недка Енчева —главен експерт в дирекция „Финанси”,
проведе последно закрито заседание, на което разгледа представената от „НСК София“
ЕООД обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника за
изпълнение на поръчката; оцени и съответно класира офертите на допуснатите до този етап
от процедурата участници.
I.
С писмо изх. № 32-01-80 от 29 януари 2018 г. комисията е указала на участника
„НСК София“ ЕООД да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на
ценовото му предложение, предвид обстоятелството, че същото е с 20 (двадесет) на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. В рамките
на указания от комисията 5-дневен срок от получаване на искането участникът е представил
(с вх. № 32-01-80 от 2 февруари 2018 г.) следната обосновка:
Участникът посочва, че при изготвяне на ценовата оферта е използван програмен
продукт „Building manager”, където са заложени разходни норми, описани в справочника за
цените в строителството на Стройексперт (УСН/ТНС). При изготвянето на офертата е
отчетен също предходният опит, съответно необходимият ресурс, при изпълнението на
сходни поръчки.
Конкретно, по отношение на часовите ставки на екипа за изпълнение на поръчката са
възприети установените в справочника добри практики, като е отчетена допустимата

минимална цена на труда в строителството. Относно необходимия материален ресурс е
декларирано, че „НСК София“ ЕООД разполага с бази и доставчици в цялата страна, което
улеснява и съответно поевтинява доставките. Освен това дружеството разполага със
свободен оборотен финансов ресурс, достатъчен за материалното обезпечаване на целия
обект с една доставка, което позволява договарянето на максимални отстъпки, фиксирани
цени, безплатен транспорт и товаро-разтоварни работи. Възможността за предплащане на
всички разходи по изпълнението на СМР позволява договарянето на максимални търговски
отстъпки.
В обосновката се отбелязва също, че „НСК София“ ЕООД разполага със собствен
проектантски екип, който се намира в гр. София, осигурен със собствени на дружеството
транспортни средства, което води до оптимизация на разходите за проектиране и
осъществяване на авторски надзор. В тази връзка се посочва също, че участникът разполага с
лицензиран софтуер за триизмерно конструктивно моделиране TOWER 7 и ArmCad, както и
AutoCad, и други технически средства, в т.ч. графични работни станции, които осигуряват
висока ефективност при изготвянето на проекти. Синхронът между екипите за изпълнение на
отделните дейности в обхвата на поръчката е удостоверен в сертификацията на „НСК
София“ ЕООД по стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 с обхват
„проектиране и строителство“. Предвидените в техническото предложение засилен контрол
върху работата и възможност за включването на по-голям брой работни бригади води до
ускоряване на изпълнението на поръчката и съответно намаляване на постоянните разходи.
В подкрепа на изложеното в писмената обосновка към нея са приложени договори и
удостоверение за добро изпълнение на сходни поръчки, копия на сертификатите за
цитираните по-горе стандарти, банково извлечение към 30 януари 2018 г. относно наличния
в дружеството свободен оборотен финансов ресурс, както и копие на разчетно-платежната
ведомост за м. декември 2017 г. във връзка с получаваните от екипа на „НСК София“ ЕООД
минимални за съответната позиция възнаграждения.
Комисията, след като обсъди така представената финансова обосновка, реши:
За участника са налице изключително благоприятни условия по чл. 72, ал. 2 от ЗОП за
изпълнение на поръчката. Видно от горното ресурсите (човешки, финансови и технически) и
системата от доставчици, които участникът има на разположение, дават възможност за
съществено намаляване на разходите по изпълнението, включително чрез съкращаване на
логистични разходи, договаряне на отстъпки и други.
По тези съображения комисията приема обосновката и пристъпва оценяване на
финансовите оферти на допуснатите участници.
II.
Оценките на допуснатите участници по показател КЗ (обща цена на поръчката без
ДДС) са представени в табличен вид по-долу:
№

Участник

Предложена цена

Оценка по показател КЗ

1

„НСК София“ ЕООД

521 235,00 лв.

70 т.

2.

Парсек груп“ ЕООД

624 750,00 лв.

58, 40 т.

3.

„Пи Ес Пи“ ЕООД

641 570,76 лв.

56, 87 т.

4.

„КСВ и Пътстрой“ ДЗЗД

629 846,36 лв.

57, 93 т.

5.

„Електрисити“ ЕООД

728 500,00 лв.

50, 08 т.

6.

„Интерхолд“ ЕООД

735 000,00 лв.

49, 64 т.

.

III.
Съгласно правилата в част В от документацията, комплексната оценка на офертите
на участниците се определя по формулата KOi = К1+К2+КЗ, където К1 е показател „срок за
2

изпълнение на строителството“, К2 е показател „срок за изготвяне на инвестиционен
проект“, а КЗ - „предлагана обща цена на поръчката без ДДС“. С оглед на резултатите от
оценяването по отделните показатели, отразени в т. III от Протокол № 2 от работата на
комисията и т. II от настоящия протокол, комплексните оценки на допуснатите до оценяване
оферти са както следва:
№

Участник

Комплексна оценка (КО)

1.

„НСК София“ ЕООД

97, 6 т.

2.

„Парсек груп“ ЕООД

86 т.

3.

„Пи Ес Пи“ ЕООД

84,47 т.

4.

„КСВ и Пътстрой“ ДЗЗД

85, 53 т.

5.

„Електрисити“ ЕООД

77, 68 т.

6.

„Интерхолд“ ЕООД

77,24 т.

IV.
На основание чл. 58, ал. 1 и с оглед на получените комплексни оценки на офертите,
комисията извърши класиране на участниците, както следва в низходящ ред:
1. На първо място - „НСК София“ ЕООД;
2. На второ място - „Парсек груп“ ЕООД;
3. На трето място - „КСВ и Пътстрой“ ДЗЗД;
4. На четвърто място - „Пи Ес Пи“ ЕООД;
5. На пето място - „Електрисити“ ЕООД и
6. На шесто място - „Интерхолд“ ЕООД.
Въз основа на извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник
„НСК София“ ЕООД и да сключи договор с него.
Протоколи № 1, 1А, 2 и 3 от работата на комисията, както и настоящият протокол в
едно следва да се считат за протокол по смисъла на чл. 181, ал. 4 от ЗОП. С утвърждаването
на настоящия протокол се приема, че възложителят утвърждава резултатите от проведената
от комисията процедура съгласно изискването на чл. 181, ал. 5 от ЗОП.
'

гави и подписа на 08.02.2018 г.
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