ПРОТОКОЛ

от дейността на Комисията за разглеждане и оценка на офертата, подадена за
участие в процедура по реда на част пета, глава двадесет и шеста от ЗОП, чрез покана
до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Упражняване на
авторски надзор по време на строителството на следните обекти: обект:
„Изграждане на социални жилища в зона “Д“ на ж.к. „Меден рудник“, УПИ III,
кв.151, гр. Бургас“ и обект: „Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на
социално жилище в зона “Д“ на ж.к. „Меден рудник“, УПИ III, кв. 151, гр.
Бургас“, във връзка с Покана изх. № 70-00-2665/23.04.2020 г. на Йорданка Ананиева, в
качеството й на Заместник-кмет при Община Бургас, на основание Заповед №
288/03.02.2020 г. на Димитър Николов – Кмет на Община Бургас.
Днес, 05.05.2020 г. в 09:00 часа, ет. 2, стая 207, ул. „Александровска“ № 26,
Комисията, определена със Заповед 1034/04.05.2020 г. на инж. Чанка Коралска –
Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община
Бургас, за провеждане на процедура по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез
покана до определени лица, в състав:
Председател: арх. Тихомир Райчев – Главен експерт „Геодезия, архитектура и
техническа инфраструктура“ (ГАТИ) при Община Бургас;
Членове:
1. Антония Дякова – Началник на отдел „Стратегическо планиране,
дигитализация и устойчиво градско развитие“ при Община Бургас;
2. Даниела Георгиева – Главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“
при Община Бургас, се събра да отвори, разгледа и оцени полученото заявление за
участие.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването й, провери
състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на
Комисията откри заседанието.
Председателят на комисията докладва, че съгласно представения регистър на
подадените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, в срока посочен в поканата – в
срок до 5 (пет) работни дни (17:15 часа на 30.04.2020 г.) е получена в деловодството на
Община Бургас 1 (един) брой запечатана непрозрачна опаковка, върху която са отразени:
подателя, подписът на длъжностното лице, приело предложението, входящия номер и
датата на внасяне на офертата, а именно:
Оферта с вх. № 70-00-2665(1)/29.04.2020 г., 13:46 часа на „Иво Петров –
Архитекти“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. София 1172, ул. „Николай Хайтов“ №
34, ет. 1, тел.: 02/868 75 74, електронна поща: office@@ip-arch.com, лице за контакт:
Цветан Петков. Опаковката е с ненарушена цялост.
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Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха декларации
във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закон за
обществени поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
На заседанието на Комисията не присъстваха лицата, предвидени в разпоредбата
на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.
Председателят на комисията, пристъпи към отваряне на постъпилата оферта на
участника „Иво Петров – Архитекти“ ООД и обяви предложената от него цена за
изпълнение на поръчката.
С тези действия приключи публичната част от заседанието на Комисията.
В закрито заседание с непроменен състав, Комисията пристъпи към преглед на
представените в офертата документи и установи, че са представени всички необходими
документи и същите отговарят на изискванията на Възложителя, съгласно изпратената
до участника покана и приложената документация за участие в настоящата процедура.
Комисията премина към разглеждане на ценовото предложение на участника,
представено по образец на Възложителя. За изпълнението на дейностите по поръчката
участникът „Иво Петров – Архитекти“ ООД предлага:
Часова ставка (разценка) 50.00 (петдесет) лв./час без включен ДДС или 60.00
(шестдесет) лв./час с включен ДДС, съгласно методика за определяне размера на
възнагражденията за предоставяне на проектантските услуги от инженерите в
устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, при планирани
посещения на обекта 767 (седемстотин шестдесет и седем).
Обща цена в размер на 38 350.00 (тридесет и осем хиляди триста и петдесет)
лева без включен ДДС или 46 020.00 (четиридесет и чест хиляди и двадесет) лева с
включен ДДС, разпределена по обекти:
- За обект 1: „Изграждане на социални жилища в зона “Д“ на ж.к. „Меден
рудник“, УПИ III, кв. 151, гр. Бургас“. Обща стойност за упражняване на авторски
надзор е в размер на 34 900.00 лв. (тридесет и четири хиляди и деветстотин) лв. без
ДДС или 41 880.00 лв. (четиридесет и една хиляди осемстотин и осемдесет) лева с
включен ДДС.
- За обект 2: „Изграждане на Кризисен център в партерен етаж на социално
жилище в зона „Д“ на ж.к. „Меден рудник“, УПИ III, кв. 151, гр. Бургас“. Обща
стойност за упражняване на авторски надзор е в размер на 3 450.00 (три хиляди
четиристотин и петдесет) лв. без ДДС или 4 140.00 (четири хиляди сто и
четиридесет) лева с включен ДДС.
Комисията разгледа предлаганата цена и след направени изчисления установи, че
същата е в рамките на максимално предвидения финансов ресурс и отговаря на
изискванията на Възложителя.
Във връзка с гореизложеното, Комисията предлага за изпълнител на настоящата
обществена поръчка, участникът „Иво Петров – Архитекти“, ЕИК 114635815, адрес на
управление: гр. Плевен, ул. Данаил Попов № 17А, ет. 1, представлявано от Цветан
Петров и Иво Петров, заедно и поотделно, адрес за кореспонденция: адрес: гр. София
1172, ул. „Николай Хайтов“ № 34, тел.: 02/868 75 74, ел. поща: office@@ip-arch.com.
Настоящият протокол отразява извършените от Комисията действия,
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направените предложения и постигнатите резултати от заседанията на Комисията.
Същият се състави и подписа в един оригинален екземпляра.
Настоящият протокол е приключен на 06.05.2020 г. в 15:00 часа.

арх. Тихомир Райчев
Председател на комисията
Антония Дякова
Член на комисията
Даниела Георгиева
Член на комисията
УТВЪРДИЛ БЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ:
ИНЖ. ЧАНКА КОРАЛСКА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПРИ ОБЩИНА БУРГАС
Дата: 06.05.2020 г.
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 37 от ЗОП!
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