ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ПРОТОКОЛ№4
по чл. 57, ал. 3 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
На 18.10. 2018г. в 9.00 часа в зала на Общински съвет гр.Гоце Делчев, първи етаж
в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2 се проведе заседание на
комисията по провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Изпълнение на СМР за обновяване на образователна инфраструктура в гр.Гоце
Делчев по 3 обособени позиции“, открита с решение №9/06.02.2018 г. на кмета на
общината, изменена с решение №451/12.06.2018, референтен номер ГД/2018/ПС/С/2,
уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2018-0001, назначена
със Заповед № 475/26.06.2018г.. на кмета на община Гоце Делчев в състав
Председател:
инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“
Членове:
1. Марина Герова- началник отдел „Обществени поръчки и проекти“
2. адв.Надежда Йорданова- правоспособен юрист
3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“
4. Асан Имамов– началник отдел „Устойчиво развитие, програми и проекти“
Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за
редовно. Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Отваряне на ценовите предложения от офертите, които отговарят на
изискванията на възложителя;
2. Разглеждане и оценка на ценовите предложения от офертите, които отговарят на
изискванията на възложителя;
3. Комплексна оценка на офертите и класиране на участниците.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви датата, часа и мястото на
отваряне на ценовите предложения датата, часа и мястото на отварянето чрез съобщение в
профила на купувача, публикувано на 15.10.2018г.
В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП
на заседанието присъстваха представители на участници, които са посочени в присъствен
списък, приложение към настоящия протокол. Комисията провери и удостовери
съответствието на представените пълномощни. На заседанието не присъстваха
представители на средствата за масово осведомяване.
I. Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по техническите
показатели, след което отвори ценовите предложения от офертите, които отговарят
на изискванията на възложителя:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
Участник “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - предлага обща цена в размер на 2
455 876.86 лева без ДДС;
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Участник ДЗЗД “ТЕХНОСТРОЙ-2018” – предлага обща цена в размер на 2 463
285.79 лв. без ДДС.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
Участник “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - предлага обща цена в размер на 1
262 099.46 лева без ДДС;
Участник ДЗЗД “ТЕХНОСТРОЙ-2018” – предлага обща цена в размер на 1 265
056. 47 лв. без ДДС.
С извършване на горните действия, в 9.30 ч., на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
приключи публичната част от заседанието на комисията.
II. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите предложения
от офертите, които отговарят на изискванията на възложителя, определяне на
комплексната оценка на офертите и класиране на участниците.
Комисията приложи методиката, одобрена от възложителя, за определяне на
оценката на Ценовите предложения на участниците от офертите, които отговарят на
изискванията на възложителя, по Показател 3 - К3, с максимален брой точки 30, където
К3 е „Цена ”.
К3 се определя по формулата:
К3 = Ц (min) x 30
Ц (n)
Където Ц (min) е най-ниската предложена цена за изпълнение на предвидените дейности, а
Ц (n) е предложената цена на оценявания участник за изпълнение на предвидените
дейности.
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула съгласно одобрената
от Възложителя методика:
К = К1 + К2 + К3
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
Комисията констатира, че ценовото предложение на участник “Галчев
Инженеринг” ЕООД, отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията констатира, че ценовото предложение на участник ДЗЗД
“ТЕХНОСТРОЙ-2018” отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на
оценката по показател Показател 3 - „Цена ” и за определяне на комплексната оценка на
офертите за обособена позиция № 1.
Участник “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД:
Показател К3 – 30т.
Комплексна оценка на офертата – К= 97.93т.
Участник с ДЗЗД “ТЕХНОСТРОЙ – 2018”:
Показател К3 – 29.91т.
Комплексна оценка на офертата – К= 96.91т.
Класирането на участниците по обособена позиция № 1 въз основа на обявения
критерий “оптимално съотношение качество/цена” на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП е
както следва:
1- во място: “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
2- ро място: ДЗЗД “ТЕХНОСТРОЙ – 2018”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
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Комисията констатира, че ценовото предложение на участник “Галчев
Инженеринг” ЕООД, отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията констатира, че ценовото предложение на участник ДЗЗД
“ТЕХНОСТРОЙ-2018” отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията приложи одобрената от възложителя методика за определяне на
оценката по показател Показател 3 - „Цена ” и за определяне на комплексната оценка на
офертите за обособена позиция № 1.
Участник “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД:
Показател К3 – 30т.
Комплексна оценка на офертата – К= 95.43т.
Участник с ДЗЗД “ТЕХНОСТРОЙ – 2018”:
Показател К3 – 29.93т.
Комплексна оценка на офертата – К= 99.93т.
Класирането на участниците по обособена позиция № 3 въз основа на обявения
критерий “оптимално съотношение качество/цена” на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП е
както следва:
1- во място: ДЗЗД “ТЕХНОСТРОЙ – 2018”
2- ро място: “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Въз основа на класирането на участниците, Комисията предлага на Възложителя да
бъдe определен за изпълнител на обществената поръчка по всяка обособена позиция
следните участници класирани на първо място:
За обособена позиция № 1 - “ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
За обособена позиция № 3 - ДЗЗД “ТЕХНОСТРОЙ – 2018”
Настоящият протокол бе съставен на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и подписан на
29.10.2018г.
ПОДПИСИ:
Председател:
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
…………………………..
инж.Петър Мутафчиев – Директор на дирекция „Устройство на територията“
Членове:
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
…………………………..
1. Марина Герова- началник отдел „Обществени поръчки и проекти“
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
…………………………..
2. адв.Надежда Йорданова- правоспособен юрист
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
…………………………..
3. инж.Иван Стефанов – гл.специалист „Благоустрояване“
/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
…………………………..
4. Асан Имамов– началник отдел „Устойчиво развитие, програми и проекти“
Утвърждавам протоколи 1, 2, 3 и 4: /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
ВЛАДИМИР МОСКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
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