УТВЪРЖДАВАМ: ……………/ П /………………
Д – р МЛАДЕН ПЕЛОВ

Кмет на община Априлци

ПРОТОКОЛ
по чл.97, ал.4 от Правилника за прилагана на Закона за обществените поръчки
на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в обществена поръчка на
стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет “Ремонт на улица „Видима”, „Орловска” и
”Маринска”
Днес 26.09.2017 г. /двадесет и шести септември, две хиляди и седемнадесета
година/, в изпълнение на Заповед № 359 от 26.09.2017 г. на Кмета на Община
Априлци, в 15:00 ч., в Заседателната зала на Община Априлци, ул.„Васил Левски” №
109, се събра комисия в състав:
Председател: Марко Пенов Пенов – Главен експерт “Общинска собственост,
обществени поръчки и транспорт”;
и членове:
1. Добромир Тихомиров Теодосиев – Директор дирекция „ФСДАПИО”;
2. Бойко Иванов Митев – Специалист „Общински имоти, земи и гори”;
Резервни членове на комисията:
1. Данка Кръстева Дянкова – Старши специалист „Счетоводител”.
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от
участниците в обществена поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
“Ремонт на улица „Видима”, „Орловска” и ”Маринска”.
Беше открито заседанието и присъстващите се запознаха със състава и
правилата за работа на комисията.
От деловодството на Община Априлци, на Комисията бе представен
входящият регистър на подадените оферти и Списък с участниците подали оферти,
както и беше представена една запечатана опаковка с постъпила оферта за участие.
При приемане на офертите, същите са регистрирани във входящ регистър при
деловодството на община Априлци, върху пликовете са отбелязани входящият
номер, датата и часа на получаването им.
Членовете на Комисията, след като получиха списъка с постъпилите оферти,
попълниха декларации по реда на чл.103, ал.2 от Закона за обществени поръчки.
Попълнените и подписани декларации се приложиха към досието на организираната
обществена поръчка.
Бяха оповестени участниците, съгласно Входящия регистър на подадените
оферти, а именно:
Участник № 1 – "Пътприбор" ООД, гр.София, с оферта, постъпила на
18.09.2017 г., в 10:45 часа, с Вх. № 1;
Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания
от Възложителя срок за получаване на оферти, в публикуваната в Профила на
купувача Община Априлци „Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3
от ЗОП, а именно 18.09.2017 г. 16:30 ч. Офертата е представена на хартиен носител
в запечатана, непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост. Върху плика участникът
е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя и съгласно чл.47,
ал.2 от ППЗОП.
В първоначално определения от Възложителя срок за получаване на оферти е
постъпила една единствена оферта, а именно офертата на "Пътприбор" ООД,
гр.София. На основание и в изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП Възложителя е
удължил срока за подаване на оферти до 17:00 ч. на 25.09.2017 г. В удълженият срок
за получаване на оферти не са постъпили други оферти.

Предвид на посоченото и на основание чл.188, ал.3 от ЗОП, следва да бъде
разгледана постъпилата оферта от участника.
Комисията пристъпи към отваряне на подаденaтa оферта, обявяване на
нейното съдържание и ценовото предложение на участника.
Участник № 1 – "Пътприбор" ООД, гр.София
Комисията отвори офертата на участника и извърши проверка за наличието
на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри",
съдържащ ценовото предложение. Трима от членовете на комисията положиха
подписи върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията продължи своята работа като, оповести останалите документи
съдържащи се в офертата на Участника и трима от нейните членове положиха
подписи върху Образец № 1 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника
"Пътприбор" ООД, гр.София и обяви съдържанието му:
Ценово предложение - Образец № 2 и приложение към него Количественостойностна сметка за изпълнение на СМР за ремонт на улица „Видима”, „Орловска”
и ”Маринска” - Образец № 4.
Комисията обяви ценовото предложение на "Пътприбор" ООД, гр.София за
сумата от 30 613,50 лв. [тридесет хиляди шестстотин и тринадесет лева 50
стотинки], без ДДС, посочена от Участника в Образец № 2 – Ценово предложение.
След действията по обявяване Ценовото предложение на участника, приключи
публичната част от заседанието на комисията.
На следващо свое заседание, комисията пристъпи към разглеждане по същество
на представените документи от участника, изразяващо се в проверка на
съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
По отношение критерия за подбор „Изискване за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност по чл. 60 от ЗОП”, поставено от
Възложителя Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи Втора група – четвърта категория,
съгласно от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за
по-висока категория строежи от същата група или еквивалент, комисията установи
следното:
Участник № 1 - "Пътприбор" ООД, гр.София
Обстоятелството е удостоверено от Участника в ЕЕДОП – част ІV
Критерии за подбор, буква А „Годност”, като е посочил в т.1: „Удостоверение,
издадено от КСБ за вписване в Централен професионален регистър на строителя за
строежи от Втора група от първа до четвърта категория № II – ТV 001811.
Комисията допълнително извърши и справка в Централният професионален
регистър на строителя, относно верността на посочените данни, която се прилага
към протокола за нейната работа.
Комисията взе следното решение: Участникът „Пътприбор" ООД, гр.София
изпълнява изискването на Възложителя за вписване в Централния професионален
регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи Втора група – четвърта
категория.
По отношение критерия за подбор Технически и професионални възможности:
„През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,
участникът трябва да е изпълнил строителство на обекти, с предмет идентичен
или сходен с предмета на поръчката. За „строителство, идентично или сходно с

предмета на поръчката“ Възложителят приема изпълнение на строителномонтажни работи по асфалтиране на пътища и улици, изкърпване с асфалтобетонови
смеси и изграждане на съоръжения към тях”.

Участник № 1 - "Пътприбор" ООД, гр.София
Обстоятелството е удостоверено от Участника в ЕЕДОП – част ІV
Критерии за подбор, Буква В „Технически и професионални способности”, т. 1а, като
е посочил:
Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за
обществената поръчка): [5 год.] и е посочил 5 бр. обекти на строителство.
За посоченото строителство, което е идентично или сходно с предмета на
поръчката, участникът е приложил: 5 бр. удостоверения за добро изпълнение, които
съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото,
вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Комисията взе следното решение: Участникът „Пътприбор" ООД, гр.София
изпълнява изискването на Възложителя: През последните 5 (пет) години, считано
от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил строителство на
обекти, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от
участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на
Възложителя.
Комисията пристъпи към оценка и класиране.
При детайлно преглеждане на ценовото предложение Комисията констатира, че
не е налице предложение, по – голямо от максимално определената прогнозна стойност
на обществената поръчка, посочена в обявата, и максималният разполагаем от
Възложителя финансов ресурс.
Оценката на офертата се извърши въз основа на обявения от Възложителя
критерий „най-ниска цена”, като на първо място се класирва участник, предложил
най-ниска цена без вкл. ДДС, посочена в образеца на Ценово предложение.
Комисията единодушно направи следното класиране:
Първо място – "Пътприбор" ООД, гр.София, с предложена цена от 30 613,50 лв.
[тридесет хиляди шестстотин и тринадесет лева 50 стотинки], без ДДС
Комисията съставя този протокол за разглеждане и оценка на офертите в
един оригинал, предлага на Кмета на Община Априлци да го утвърди на основание
чл.97, ал.4 от ППЗОП, след което в един и същ ден той да се изпрати на
участниците и се публикува в профила на купувача.

Председател: ……/ П /……
Марко Пенов Пенов
Членове:
………………/ П /…………….
Добромир Тихомиров Теодосиев

………………/ П /…………….
Бойко Иванов Митев

*Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

