ПРОТОКОЛ № 1
на Комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет:
„СМР за текущ ремонт и ремонтно-възстановителни работи на общински пътища в
Община Априлци”
Днес 02.10.2018 г. /втори октомври, две хиляди и осемнадесета година/, в изпълнение
на Заповед № 328 от 02.10.2018 г. на Кмета на Община Априлци, в 11:00 ч., в
Заседателната зала на Община Априлци, ул.„Васил Левски” № 109, се събра комисия в
състав:
Председател: адв.Павлин Петков – адвокат Ловешка адвокатска колегия;
и членове:
1. Добромир Тихомиров Теодосиев – Директор дирекция „ФСДАПИО” и
Гл.счетоводител;
2. Марко Пенов Пенов – Главен експерт “Общинска собственост, обществени
поръчки и транспорт”;
Резервни членове на комисията:
1. Донка Иванова Чорбаджийска – Старши специалист „ТСУ”;
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за текущ
ремонт и ремонтно-възстановителни работи на общински пътища в Община Априлци”.
Преди откриване на заседанието на комисията на основание чл.48, ал.2 от ППЗОП
получените офертите бяха предадени на председателя на комисията, за което се състави
протокол за предаване и приемане между него и предаващото лице.
Председателят и членовете на Комисията, след като получиха и се запознаха със
списъка с постъпилите оферти, попълниха декларации по реда на чл.103, ал.2 от ЗОП и
изпълнение на изискванията по чл.51, ал. 8 – 13 от ППЗОП. Попълнените и подписани
декларации се приложиха към досието на организираната обществена поръчка.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със
състава и правилата за работа на комисията.
На Комисията бе представен входящ регистър на подадените оферти и Списък с
участниците подали предложения, както и беше представена 1 /един/ брой запечатана
опаковка с постъпила оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
чрез публично състезание с предмет: „СМР за текущ ремонт и ремонтновъзстановителни работи на общински пътища в Община Априлци”. При приемане на
офертата, същата е регистрирана във входящ регистър при деловодството на община
Априлци, върху опаковката е отбелязан входящия номер, датата и часа на получаването
й.
Председателят на комисията оповести участника съгласно Входящия регистър на
подадените оферти, а именно:
Участник № 1 – "Пътприбор" ООД, гр.София, с оферта, постъпила на 01.10.2018 г., в
13:57 часа, с Вх. № 1- За обособена позиция № 1 и № 2;
На публичната част от заседанието на комисията не присъстваха представители
на участника подал оферта, както и представители на средствата за масово
осведомяване:
Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл.47 от ППЗОП. Представена е в
запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху плика участникът е
посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.
Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта като стриктно спазваше
реда, указан в разпоредбите Раздел VІІІ - Действия на комисията при разглеждане на
оферти и заявления за участие, подадени на хартиен носител от ППЗОП.

Участник № 1 – "Пътприбор" ООД, гр.София
Комисията извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик в офертата
на участника с надпис "Предлагани ценови параметри", при което се установи наличието
на такъв.
Председателят на комисията оповести съдържанието на запечатаната непрозрачна
опаковка с офертата на участника.
Тримата членове на комисията положиха подписи върху пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри”, за двете обособени позиции.
Трима от членовете на комисията подписаха и техническите предложения на
участника.
След извършване на посочените действия, приключи публичната част от
заседанието на комисията.
На следващото си заседание, комисията пристъпи към разглеждане на
представените документи на участника, изразяващо се в проверка на съответствието
им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
След като разгледа представените документи от участника, комисията не
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор.
С оглед направените констатации, комисията единодушно реши да допусне до етап
на разглеждане на техническите предложения, направени от участника в процедурата
"Пътприбор" ООД, гр.София, за двете обособени позиции:
Работата на комисията продължи с извършване на проверка за нейното
съответствие с предварително обявените условия в Обявлението за обществената
поръчка и документацията за участие.
В резултат на извършената проверка, комисията установи пълно съответствие на
техническите данни, описани в техническата спецификация, с предлаганите такива от
участника в неговото „Предложение за изпълнение на поръчката”.
След тези действия на комисията тя приключи своята работа и взе следното
решение:
Публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участници в публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „СМР за текущ ремонт и
ремонтно-възстановителни работи на общински пътища в Община Априлци” да се проведе
на 05.10.2018 г. /Петък/ от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Априлци,
гр.Априлци, ул."Васил Левски " № 109.

Председател: ……/П/…………
адв.Павлин Петков
Членове:
……………/П/……………….
Добромир Тихомиров Теодосиев

……………/П/……………….
Марко Пенов Пенов

