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П Р О Т О К О Л № 3 

 

по чл. 57, ал. 3 и чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

На 22 февруари 2018 г. от 09.30 ч. в зала №2 на Общински съвет в сградата на Община 

Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” се проведе заседание на комисията по провеждане на 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с наименование "Изпълнение на 

СМР по ремонт и рехабилитация на улици и улични настилки на територията на Община Гоце 

Делчев ", открита с решение №794/10.11.2017 г. на кмета на общината, референтен номер 

ГД/2017/ПС/С/12, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2017-

0007, назначена със заповед № 898/12.12.2017г. на кмета на община Гоце Делчев. 

Комисията са събра в състав: 

Председател: Мариана Устаилиева - секретар на община Гоце Делчев 

Членове:  

1. инж. Ани Мирчева – гл. спец. „Устройство на територията“ 

2. Иван Стефанов- гл.специалист „Благоустрояване“ 

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 e обявила датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите предложения датата, часа и мястото на отварянето чрез съобщение в 

профила на купувача, публикувано на 19.02.2018 г. 

 На заседанието присъстваше Костадин Георгиев Павлов, представител на БКС ЕООД. 

Не присъстваха представители на 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: 

Участник №2: „БКС” ЕООД с ЕИК 101005001 е предложил единични цени както 

следва: 

 
Показатели 

в лева 

без ДДС 

К2 Единична цена за доставка и направа на основа от трошен камък  20,85 

К3 Единична цена за доставка и полагане на долен основен пласт 

от асфалтови смеси  
84,95 

К4 Единична цена за доставка и полагане машинно на неплътен 

асфалтобетон Е=1000 Мра 
89,85 

К5 Единична цена за доставка и полагане машинно на плътен 

асфалтобетон Е =1200 Мра 
119,78 

К6 Единична цена за изкърпване на дупки и деформации на 

настилката с горещ плътен асфалтобетон с дебелина 4-6 см. 

ръчно - оформяне, почистване, грундиране с бит. емулсия, 

21,84 
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полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи, вкл. 

обработване на фугата с битум 

К7 Единична цена за подмяна на капак и гривна на РШ с чугунени 

такива 
245,52 

К8 Единична цена за корекция на дъждооттоци  (с подмяна на 

основа и решетки) 
302,23 

К9 Единична цена за доставка и полагане на видими бетонови 

бордюри 8/16/50 см 
7,95 

К10 Единична цена за доставка и полагане на видими бетонови 

бордюри 10/25/50 см 
10,87 

К11 Единична цена за доставка и полагане на видими бетонови 

бордюри 18/35/50 см 
20,15 

К12 Единична цена за ремонт бетонови настилки бетон клас В20 

(15см) /вкл.д-ка на бетон/ 
15,12 

К13 Единична цена за ремонт на тротоар от бетонови плочи 40/40 

см, с дебелина 4 см 
17,18 

С извършване на горните действия, в 10.00 ч., на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

приключи публичната част от заседанието на комисията.  

II. Комисията разгледа и оцени ценовото предложение от офертата на допуснатия 

участник, както и определи комплексната оценка на офертата. 

Участник с пореден № 2 “БКС” ЕООД 

Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника отговаря на 

изискванията на възложителя и извърши оценка по ценови показатели от К2 до К13, както 

следва: 
Пок

азат

ел 

Наименование Мак

с. 

брой 

точк

и 

Формула за изчисляване Точки на 

участника 

К2 Единична цена за доставка и направа на 

основа от трошен камък  
4 т. К2 = К2(min) *4 

        К2(n) 
4 

К3 Единична цена за доставка и полагане на 

долен основен пласт от асфалтови смеси  
8 т. К3 = К3(min) *8 

        К3(n) 

 

8 

К4 Единична цена за доставка и полагане 

машинно на неплътен асфалтобетон 

Е=1000 Мра 

8 т. К4 = К4(min) *8 

        К4(n) 

 

8 

К5 Единична цена за доставка и полагане 

машинно на плътен асфалтобетон Е =1200 

Мра 

8 т. К5 = К5(min) *8 

        К5(n) 

 

8 

К6 Единична цена за изкърпване на дупки и 

деформации на настилката с горещ плътен 

асфалтобетон с дебелина 4-6 см. ръчно - 

оформяне, почистване, грундиране с бит. 

емулсия, полагане, уплътняване и всички 

свързани с това разходи, вкл. обработване 

на фугата с битум 

10 т. К6 = К6(min) *10 

        К6(n) 

 

10 

К7 Единична цена за подмяна на капак и 

гривна на РШ с чугунени такива 
2 т. К7 = К7(min) *2 

        К7(n) 

 

2 

К8 Единична цена за корекция на 

дъждооттоци  (с подмяна на основа и 

решетки) 

2 т. К8 = К8(min) *2 

        К8(n) 

 

2 

К9 Единична цена за доставка и полагане на 

видими бетонови бордюри 8/16/50 см 
4 т. К9 = К9(min) *4 

        К9(n) 

 

4 

К10 Единична цена за доставка и полагане на 

видими бетонови бордюри 10/25/50 см 
4 т. К10 = К10(min) *4 

           К10(n) 

 

4 
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К11 Единична цена за доставка и полагане на 

видими бетонови бордюри 18/35/50 см 
4 т. К11 = К11(min) *4 

           К11(n) 

 

4 

К12 Единична цена за ремонт бетонови 

настилки бетон клас В20 (15см) /вкл.д-ка 

на бетон/ 

4 т. К12 = К12(min) *4 

           К12(n) 

 

4 

К13 Единична цена за ремонт на тротоар от 

бетонови плочи 40/40 см, с дебелина 4 см  
2 т. К13 = К13(min) *2 

           К13(n) 

 

2 

 

Комисията приложи одобрената от Възложителя формула за определяне на 

комплексната оценка на офертите: 

К =  К1 + К2+ К3 + К4+ К5 + К6+ К7 + К8+ К9+ К10 + К11+ К12 + К13 

Участник с пореден № 2 “БКС” ЕООД получава комплексна оценка от 100 точки 

 

III. На основание чл. 58, ал. 2, т. 3 от ППЗОП, комисията класира участниците: 

1-во Място - Участник с пореден № 2 “БКС” ЕООД с комплексна оценка от 100 

точки. 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и подписа на 

26.02.2018г. 

 

Председател: Мариана Устаилиева- секретар на община Гоце Делчев 

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД Членове:  

1. инж. Ани Мирчева – гл. спец. „Устройство на територията“ 

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД  

2. Иван Стефанов- гл.специалист „Благоустрояване“ 

/п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


