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ПРОТОКОЛ № 3
От дейността на комисия, назначена със Заповед № ВЗ-06/06.07.2020 г. на Директора на РИОСВ-Русе,
за подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти в публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни
проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята
и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди,
местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма за
изземване на тиня на пробна площадка“, открита с Решение № ОПОС-ВЗ-13/11.06.2020 г.
На 22.07.2020 г. в 9:00 ч., в сградата на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ № 20 се събра:
Комисия в състав:
Председател: Левен Северинов – правоспособен юрист, представител на „Дупликатекс Биз“
ЕООД
Членове:
1. Радостина Великова Туркова – гл.експерт при РИОСВ-Русе и член на ЕУП,
2. Венелин Александров Скарлатов – ст.експерт при РИОСВ-Русе и член на ЕУП.
Комисията започна своята работа в 9:00 ч.
Комисията констатира, че на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (не по-късно от два работни
дни преди датата на отваряне на ценовите предложения), е публикувано съобщение в профила на
купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците или на средствата
за масово осведомяване.
Етап V.
На основание чл. 57, ал. 3, предл. последно от ППЗОП Председателят на Комисията обяви
резултатите от оценяването по показателите за оценка от Техническото предложение на участниците:
По показател „Професионална компетентност на екипа за изпълнение”:
№ Участник
„Професионална
компетентност на екипа за
изпълнение“
1. „Хидроресурс проект“ ЕООД
42 точки
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2. ОГД „Обединение геофизика Сребърна-2020“

60 точки

След тези действия, Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани
ценови параметри“ на допуснатите участници и оповести ценовите им предложения.
Оферта вх. № ОПОС-ВЗ-23/02.07.2020 г. на „Хидроресурс проект“ ЕООД:
Обща цена за изпълнение: 77 000,00 лева (седемдесет и седем хиляди лева) без ДДС.
Оферта вх. № ОПОС-ВЗ-25/03.07.2020 г. на ОГД „Обединение геофизика Сребърна-2020“:
Обща цена за изпълнение: 76 844,00 лева (седемдесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и
четири лева) без ДДС.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията в 9:10 ч.
Комисията в закрито заседание пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите
предложения на участниците, за да установи, че същите са подготвени и представени в съответствие с
изискванията на документацията за участие в процедурата.
Оферта вх. № ОПОС-ВЗ-23/02.07.2020 г. на „Хидроресурс проект“ ЕООД:
- Няма различия между сумите, изразени с цифри и думи;
- В конкретния случай не е приложима разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
Въз основа на гореизложеното Комисията единодушно РЕШИ:
Допуска до оценка и класиране „Хидроресурс проект“ ЕООД с оферта вх. № ОПОС-ВЗ23/02.07.2020 г.
Оферта вх. № ОПОС-ВЗ-25/03.07.2020 г. на ОГД „Обединение геофизика Сребърна-2020“:
- Няма различия между сумите, изразени с цифри и думи;
- В конкретния случай не е приложима разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
Въз основа на гореизложеното Комисията единодушно РЕШИ:
Допуска до оценка и класиране ОГД „Обединение геофизика Сребърна-2020“ с оферта вх. №
ОПОС-ВЗ-25/02.07.2020 г.
Комисията пристъпи към определяне на оценката по показател „Ценова оценка“ – ЦО,
съгласно методиката за оценка на офертите:
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
ЦО(i)= ЦПмин./ Ц(i) х 40
Комисията приложи методиката, както следва:
Оферта вх. № ОПОС-ВЗ-23/02.07.2020 г. на „Хидроресурс проект“ ЕООД:
ЦО(i)= ЦПмин./ Ц(i) х 40 = 76 844,00/77 000,00 х 40 = 39,92 точки.
В резултат на гореизложеното Комисията единодушно РЕШИ:
Присъжда на участника „Хидроресурс проект“ ЕООД 39,92 точки (тридесет и девет цяло
деветдесет и две стотни точки) по показател „Ценова оценка”.
Оферта вх. № ОПОС-ВЗ-25/03.07.2020 г. на ОГД „Обединение геофизика Сребърна-2020“:
ЦО(i)= ЦПмин./ Ц(i) х 40 = 76 844,00/76 844,00 х 40 = 40,00 точки.
В резултат на гореизложеното Комисията единодушно РЕШИ:
Присъжда на участника ОГД „Обединение геофизика Сребърна-2020“ 40,00 точки
(четиридесет точки) по показател „Ценова оценка”.
След тези действия Комисията пристъпи към определяне на Комплексна оценка (КО) на
офертата на допуснатите участници, както следва:
Оферта вх. № ОПОС-ВЗ-23/02.07.2020 г. на „Хидроресурс проект“ ЕООД:
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КО(i) = Пк(i) + ЦО(i) = 42 + 39,92 = 81,92 точки.
Оферта вх. № ОПОС-ВЗ-25/03.07.2020 г. на ОГД „Обединение геофизика Сребърна-2020“:
КО(i) = Пк(i) + ЦО(i) = 60 + 40 = 100,00 точки.
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 70, ал. 2 и 3 от ЗОП и на база критерия
за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта“ – „оптимално съотношение
качество/цена“ Комисията единодушно РЕШИ:
Класира участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените
от Възложителя условия, както следва:
Първо място: ОГД „Обединение геофизика Сребърна-2020“, с оценка 100,00 точки.
Второ място: „Хидроресурс проект“ ЕООД, с оценка 81,92 точки.
На база на гореизложеното комисията:
Предлага на Директора на РИОСВ-Русе да сключи договор за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня.
Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с
мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за
изземване на тиня. Изготвяне на програма за изземване на тиня на пробна площадка“, открита с
Решение № ОПОС-ВЗ-13/11.06.2020 г. с класирания на първо място участник ОГД „Обединение
геофизика Сребърна-2020“.
Отстранени участници:
„Фрибул“ ООД - на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“, предл.
II от ЗОП. вр. с т. 3.3.1. (стр. 9) от Документацията за обществена поръчка.
Протоколът от работата на комисията се приключи и подписа на 22.07.2020 г. от членовете на
комисията без особено мнение.
Председател:
Левен Северинов: /П/ Заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679
Членове:
1. Радостина Туркова: /П/ Заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679
2. Венелин Скарлатов: /П/ Заличен на основание чл. 5, § 1, б. „в“ Регламент (ЕС) 2016/679
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