
_______________ СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”_________
гр. София -  1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

УТВЪРЖДАВАМ:

МАРИЯ АЧКОВА^ 
КМЕТ НА СО-РАИО1

Дата: Ж '.Й ? ,..2019г .

Личните данни са заличени, 
съгласно ЗЗЛД иРегламент (ЕС) 2016/679

П Р О Т О К О Л

СО РАЙОН СРЕД ЕЦ -А ега  6

56fl:g«?M W g1000Вх.№РСЦ19-ПР16-1
от 26.03,2019[26.03.2019]

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за пр влагане на ЗОП

За разглеждане, оценяване и класиране на оферт:

процедура по реда на глава 26 от Закона за обществените пофъчки /ЗОП/ чрез събиране на

оферти с обява по чл.186 във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 1 ЗОП

предмет: „Реконструкция и благоустрояване на градината при площад „ПОРТУГАЛИЯ",

яте, подадени във връзка с

и Глава девета от ППЗОП, с

ПИ с идентификатор 68134.107.58, УПИ I- за озеленяване, 

част ", на територията на Столична община-район "Средец

кв. 8, м. „ Трета извънградска

Поръчката е открита с обява с изх. № РСЦ 19-МК92-3/28.02.2019г. на кмета на район 

„Средец” и информация към АОП публикувана в профила на {купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. № РСЦ 19-ДИ04-85/ 28.02.2019г., 

регистрирана под № 9086267 от 28.02.2019г. в АОП.

В периода от 28.02.2019г. до 15.03.2019г. включително, след публикуване на Обява с 
изх. № РСЦ 19-МК92-3/28.02.2019г. на кмета на район „Средец” и информация към АОП, 
публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 
3 от ЗОП с изх. № РСЦ 19-ДИ04-85/28.02.2019г. на pii 
електронния регистър на Агенцията за обществени поръчки

н „Средец“, публикувана в 
www.aop.bg под № 9086267,

както и в  интернет сайта на Столична община - район “Средец”, раздел “Профил на

9018704517

http://www.sredec-sofia.org
http://www.aop.bg


Купувача” http://sredec-sofia.org/bg/post/1578/brekonstruktstva-i-blagoustrovavane-na-g в
деловодството на раионната администрация е постъпила 
„КИМИС ГРУП” ЕООД, Е Ж  131529433, е вх. № РСЦ19-ТД2

една оферта, депозирана от 
6-477/ 15.03.2019г.

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, поради наличйе на една постъпила оферта, 
Възложителят удължи срока за събиране на оферти до 21.03.2019г., съгласно публикувана 
Информация за удължаване на първоначалния срок за публикуване на оферти с изх. № 
РСЦ19-МК92-6/18.03.2019г., per. в АОП под № 9086767 и Решение за удължаване срока за 
събиране на оферти с изх. РСЦ19-МК92-6-1/ 18.03.2019г. на район „Средец“.

Съгласно протокол от 22.03.2019г., е постъпила 
„КИМИС ГРУП” ЕООД, ЕИК 131529433, с вх. № РСЦ19 
часа.

След удължаване на срока за събиране на оферти в 
“Средец” не са постъпили оферти.

една оферта, депозирана от 
ТД26-477/ 15.03.2019г„ в 09:34

В изпълнение на Заповед № РСЦ19-РД92-2/ 22.03 
община - Район „Средец“, Комисия в състав:

деловодството на СО - район

2019г. на Кмета на Столична

Комисия в състав:
Председател: 1. инж. Милен Дянков -  Гл. инженер на СО-рай|он „Средец“; 
Членове:

2. Ваня Мичева -  Нач. отдел „ПИОЧР“, СО-район „Средец“ ;
3. л.арх. Ирена Пелова -  ст. експерт „ИКСБЕ“, СО-район „Средец“;

ьржащ дата, входящ номер и 
и предмета на поръчката.

Подаденото предложение е вписана в регистър съд 
часа на подаване. Върху него е отбелязано името на подателя

След като Комисията се запозна с регистъра на подадената оферта, в изпълнение на 
чл. 97, ал. 2 и във връзка с чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП, същите подписаха декларация по чл. 
103, ал. 2 от ЗОП.

Съгласно разпоредбите на ЗОП, отварянето на офертите е публично. На
заседанието на Комисията при отваряне на офертата не присъства представител на фирмата 
участник в процедурата.

В 10:30ч. на дата 22.03.2019г. в заседателната зала на район „Средец“, ет. втори, 
зала № 202, Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилата оферта, в съответствие с 
изискванията на чл.97, ал.З от ППЗОП.

Комисията пристъпи към обявяване на Ценовото предложение на участника: 
Ценовото предложение на „КИМИС ГРУП” ЕООД, ЕИК 131529433 за

изпълнение на поръчката е 88 633,05 лева /осемдесет и осем [шляди шестстотин тридесет 
и три лева и пет стотинки/ без включен ДДС или 106 359,66 лева /сто и шест хиляди
триста петдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/ с включен ДДС, съгласно
„Ценово предложение“, Образец № 9.

Съгласно Обява с изх. № РСЦ 19-ДИ04-85/28.02.2019|г. на кмета на район „Средец” 
за събиране на оферти по чл.20, ал.З от ЗОП и Информация за обявата по чл.20, ал.З от 
ЗОП, публикувана в електронния регистър на Агенцият 
www.aop.bg под № 9086267, общата прогнозна стойност на 
000,00 /деветдесет хиляди/ лева, без включен ДДС.

Във връзка с гореизложеното комисия, назначена съЬ Заповед № РСЦ19-РД92-2/ 
22.03.2019г. на Кмета на Столична община - Район „Средец“ Констатира следното:

Да за обществени поръчки 
поръчката е в размер на 90
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1. Предложеното Ценовото предложение/ Образс 
ЕООД, ЕИК 131529433 за изпълнение на поръчката, в разм^ 
и осем хиляди шестстотин тридесет и три лева и пет 
отговаря на изискванията на горепосочената обява, 
участника ценово предложение, не надвишава финансов

Предвид гореизложеното участникът -„КИМИС ГР> 
допуснат до по- нататьшно участие.

Комисията пристъпи към проверка по същество на 
офертата на кандидата и доказващи поставените изисквани 
както следва:

1. Оферта с вх. № РСЦ19-ТД26-477/ 15. 
часа на р-н „Средец“ от „КИМИС ГРУП” ЕООД, ЕИК 13

ц № 9/ на „КИМИС 1ГРУП” 
р на 88 633,05 лева /осемдесет 
стотинки/ без включен ДДС 
тъй като предложеното от 
ш ресурс на поръчката.

И” ЕООД, ЕИК 131529433 е

документите, съдържащи се в 
я към потенциалния участник,

)3.2019г., депозирана в 09:34 
529433:

Комисията установи, че представеното ценово предложение е в рамките на 
прогнозната стойност.

Участникът е предложил срок за изпълнение на по 
Срокът започва да тече от датата на съставяне и п о д п и с е т  

Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове 
строителството.

Участникът е декларирал в Единния европейски док; 
/ЕЕДОП/ информация за изпълнени обекти, идентични 
Участникът е декларирал изпълнението на 4 /четири/ 
идентичен с този на поръчката, за последните 5 /пет/ годи 
офертата и е представил референции към сключени договори.

ръчката - 90 /деветдесет/ дни. 
ане на Протокол обр.2/2а по 
и протоколи по време на

умент за обществени поръчки 
с предмета на поръчката, 

обекта с предмет и обем, 
ни от датата на подаване на

Участникът е декларирал, че разполага с всички Необходими удостоверения от 

Центрагтния професионален регистър на строителя на Камара на строителите, сертификати 

за качество БДС ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007.

“КИМИС ГРУП“ ЕООД е декларирал в ЕЕДОП, че разполага с валидна 

професионална застраховка с лимит на отговорност 100 000 /сто хиляди/ лева 

/застрахователна полица № 1840013170000653322/07.06.2018г. със срок на валидност до 

07.06.2019г./.

При изпълнението на поръчката “КИМИС ГРУП“ ЕООД е посочил, че ще бъдат 

взети всички необходими нормативно установени изисквания за защита на околната среда. 

Прилагане на всички мерки са съгласно сертификат БДС EN ISO 14000:2015.

За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участникът е декларирал, че 

разполага с необходимия брой квалифицирани служители.

Дружеството е посочило, че Техническият ръководител на обекта притежава 

образователно-квалификационна степен „Магистър” в областта на строителството 

/представена е диплома за магистър „Промишлено и гражданско строителство“, специалист 

„Строителен инженер“, Вороженски инженерно-строителен институт.
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“КИМИС ГРУП“ ЕООД 9 представил пълно и детайлно описана организация на 
строителството и строителната площадка и е приложена Ьрганизационна схема, план за 
работа с описание на разпределение във времето на техническите и човешките ресурси, 
координация между техническите звена, съобразени с условията на обекта за качественото и 
срочно изпълнение. Участникът е представил последователност на дейностите, етапност и 
срокове за започване и приключване на отделните видове работи и т.н. Описание на 
взаимодействието с различните участници в процеса. Пълно съответствие между 
строителната програма и линейния график и диаграмата ца работната ръка. Пълнота на 
линейния график и съобразяването му с технологичните норми. Дружеството подробно е 
описал предложени мерки за безопасно и пълноценно ползване на околното пространство. 
Предложените мерки за намаляване на затрудненията на гражданите и търговците да 
гарантират безопасността и удобството им по време на строителните дейности.
Гаранционни срокове на строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции 
срокове за изпълнение на строително -  монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е декларирал, че всички изпълнявани дейности ще бъдат извършени в 
съответствие с дейставщата нормативна уредба и че всички доставки на материали и 
съоръжения ще отговарят на декларираните от производителя технически спецификации и 
гаранции (БДС EN ISO, БДС EN, БДС ЕТО или БТО).

Участникът описва в свободен текст предложението 
на предмета на поръчката, посочва конкретните дейности, ' 
сроковете за изпълнение на всеки етап, както и изпълнението на всички останали

, включващо: Предложения, в 
изпълнение на предлаганите

изисквания на Възложителя, в т.ч. изискуема информация, 
които дейностите, последователността и технологията на 
основни видове СМР, отговарят на Техническите спецификации и/или приложенията към 
тях, инвестиционния проект, действащото законодателство, техническите изисквания и 
стандарти, и при които предложената организация, мобилизация, разпределение, подход на 
изпълнение на използваните технически ресурси и орга- 
основните материали съответстват на конкретния линеен гра]

Комисията след като разгледа по същество

си за качественото изпълнение 
ехнологични процеси, етапи и

низацията по осигуряване на 
фик.

представените документи
(декларации/образци) от офертата на участника, установи, че всички изискуеми документи, 
съгласно изискванията на Възложителя, са представени от участника и съответстват 
напълно на нормативните изисквания и тези на Възложителя

Комисията допуска до класиране участникът „КИМИС ГРУП” ЕООД, ЕИК 
131529433.

След като Комисията се запозна с документите и ценовата оферта на участника, 
Комисията класира:

„КИМИС ГРУП” ЕООД, ЕИК 131529433 за изпълнение на поръчката с ценово 
предложение - 88 633,05 лева /осемдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и три лева 
и пет стотинки/ без включен ДДС или 106 359,66 лева /сто и шест хиляди триста 
петдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/, съгдасно „Ценово предложение“, 
Образец № 9 и документация съответстваща на изискванията на Възложителя и 
нормативната уредба.

В резултат от дейността си Комисията предлага на Въ: 
КИМИС ГРУП ЕООД”, ЕИК: 131529433, представлява 
качеството си на управител, със седалище и адрес на управлен 
„Красна поляна“, ул. „Несебър“ № 15.

ложителя да сключи договор с 
но от Кирил Симеонов, в 
ие гр. София, п.к. 1373, район
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На основание чл. 97, ал.
СО - район „Средец“ за утвъ 
участниците и се публикува в профила на купувача.

4 от ППЗОП, настоящият протокол се представя на Кмета 
рждаване, след което в един и същи ден се изпраща

Председател:;
Членове: 1. инж. Милен Дянков -  Гл. инженер на СО-район ,|,Средец“;

 ̂ I
2. Ваня Минева -  Нач. отдел „ПИОЧР“, СО-район j,,Средец“;

3. л.арх. Ирена Пело:ва -  ст. експерт „ИКСБЕ“, СО-район „Средец4̂ I.

Личните данни са заличени, 
съгласно ЗВЛД иРегламент (ЕС) 2016/679


