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

Кмет на община Априлци

Дата на утвърждаване: 10.10.2018 г.
ПРОТОКОЛ № 2
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 05.10.2018 г. /пети октомври, две хиляди и осемнадесета година/, на основание
Раздел VIII - Действия на комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие,
издадени на хартиен носител от ППЗОП и 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”.
На 03.10.2018 г., на Профила на купувача е публикувано съобщение за датата,
мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на участниците.
Председателя на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с
правилата за работа на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите
предложения.
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участника
„Пътприбор" ООД, гр.София, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията пристъпи към отваряне пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” на допуснатия участник.
Председателят на комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” по ред на постъпване, както оповести предлаганата цена от участника по
отделните обособени позиции, а именно:
Участник № 1 – "Пътприбор" ООД, гр.София
Обособена позиция № 1 ”Текущ ремонт пъна настилка на общински пътища”
Ед. Цена,
Мерна
Ед. Цена, с
№
НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
без ДДС
единица
ДДС (лв.)
(лв.)
1
Почистване регула от наноси
кв.м.
0,95
1,14
Изкърпване на единични дупки със
2
кв.м.
13,80
16,56
студена смес
Настилка за износващ пласт 1.5 см със
3
кв.м.
8,60
10,32
студена смес
4
Изкърпване с плътен асфалтобетон
кв.м.
17,50
21,00
Обособена позиция № 2 – Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилна
боя със стъклени перли”

№
1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
Доставка и полагане на хоризонтална
маркировка от акрилна боя със стъклени перли –
включително всички свързани с това разходи

Ед. Цена,
Мерна
Ед. Цена, с
без ДДС
единица
ДДС (лв.)
(лв.)
кв.м.

10,12

12,14

С обявяване ценовите предложения на участника по двете обособени позиции,
приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължи
работата си на закрито заседание по извършване на оценяване и класиране на офертите на
въз основа на критериа „най – ниска цена”.
При детайлно преглеждане на ценовите предложения на участника "Пътприбор"
ООД, гр.София, комисията констатира, че предложенията отговарят на изискванията на
Възложителя:
Комисията продължи работата си по оценка на Ценовите предложения на
участника, по обявената от Възложителя методика за оценка.
Обособена позиция № 1 ”Текущ ремонт пъна настилка на общински пътища”
Оценяваното предложение на всеки допуснат участник се получава като единичната
цена без ДДС за всяка позиция се умножи по коефициента за тежест за съответната
позиция в Ценовата таблица, съдържаща се в Ценовото предложение и произведението се
закръгли до втория знак след десетичната запетая, а резултатите се записват в клетка
„Произведение на единична цена и коефициент на тежест”, след което всички резултати,
записани в клетки „Произведение на единична цена и коефициент на тежест” се сумират,
като резултатът се записва в клетка „Обща стойност на Ценова таблица“.
Участникът с най-ниска обща стойност на оценяваното предложение се класира на
първо място. Класирането за всеки от останалите допуснати участници се извършва във
възходящ ред.
Ценова таблица с отделните дейности и тежести:

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА
ДЕЙНОСТТА

1

2

1

Почистване регула от
наноси

Мерна Коефициент
единица на тежест

3

4

м2

0,03

Ед.
Цена,
без
ДДС
(лв.)

Ед.
Цена, с
ДДС
(лв.)

Произведение
на единична
цена и
коефициент на
тежест

5

6

7=4*5

0,95

1,14

0,03 лв.

Изкърпване на единични
м2
0,33
13,80
16,56
4,55 лв.
дупки със студена смес
Настилка за износващ
3 пласт 1.5 см със студена
м2
0,24
8,60
10,32
2,06 лв.
смес
Изкърпване с плътен
4
м2
0,40
17,50
21,00
7,00 лв.
асфалтобетон
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦЕНОВАТА ТАБЛИЦА
13,64 лв.
Участник № 1 - "Пътприбор" ООД, гр.София е единствен участник, неговата „Обща
стойност на ценовата таблица“ се явява най – ниска и съгласно „Методиката за оценка на
офертите“:
Комисията предлага следното класиране по Обособена позиция № 1 ”Текущ ремонт
пъна настилка на общински пътища”:
2

Първо място: Участник № 1 – "Пътприбор" ООД, гр.София, със седалище: гр.София –
1680, район р-н Красно село ул.”Дойран” № 9, вх.А, представлявано от Александър
Димитров Николов в качеството му на Управител.
Обособена позиция № 2 – „Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от
акрилна боя със стъклени перли”
Участник № 1 - "Пътприбор" ООД, гр.София е единствен участник, неговото ценово
предложение се явява „най – ниска” за обособената позиция и съгласно „Методиката за
оценка на офертите“:
Комисията предлага следното класиране по Обособена позиция № 2 Доставка и
полагане на хоризонтална маркировка от акрилна боя със стъклени перли”:
Първо място: Участник № 1 – "Пътприбор" ООД, гр.София, със седалище: гр.София –
1680, район р-н Красно село ул.”Дойран” № 9, вх.А, представлявано от Александър
Димитров Николов в качеството му на Управител.
С това комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на
офертите на 08.10.2018 г. г. в 14:00 ч.
Настоящият Протокол № 2, заедно с Протокол № 1 от 03.10.2018 г., представляват
цялостният и окончателен протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на
участниците, подали оферти за участие в процедура за възлагане на обществената
поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „СМР за текущ ремонт и
ремонтно-възстановителни работи на общински пътища в Община Априлци“, открита с
Решение № 294 / 31.08.2018 г. на Кмета на Община Априлци, публикувана под уникален
номер № 00016-2018-0003 в Регистъра на обществените поръчки, и се предава на
възложителя за утвърждаване по реда на чл. 106 от ЗОП.
Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП.
Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените
оферти от участниците.

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

………………/П/…………….
Марко Пенов Пенов

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

