ПРОТОКОЛ №3
От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-326 от 16.06.2020г. на Кмета на
община Трън, за разглеждане на получени оферти в процедура „Публично състезание“ за
възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
„Основен ремонт на улици и пътища в община Трън по 2 (две) обособени позиции: Обособена
позиция № 1: „Основен ремонт на улици в град Трън“ Обособена позиция № 2: „Основен
ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Трън”, публикувана в Регистъра за
обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки под № 00147-2020-0010.
Днес, 02.09.2020 год., от 09:00 часа, на публично, открито заседание в Община Трън,
гр. Трън, пл. "Владо Тричков" №1 – Сградата на общинска администрация Трън– І-ви етаж –
заседателна зала, се събра комисия в състав:
Председател:
инж. Румяна Младенова – Заместник кмет на община Трън;
Членове:
1. инж. Евгения Такова – директор Дирекция “УТОСИП“ на община Трън;
2. Симеон Бончев - външен експерт под № 34, вписан в Списъка на външни
експерти към Агенцията за обществени поръчки по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП;
3. инж. Пламен Захариев – външен експерт под № 997, вписан в Списъка на външни
експерти към Агенцията за обществени поръчки по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП
4. Левчо Стратиев- ст. специалист „Строителен техник” в община Трън.
със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени за участие в
процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за
обществените поръчки с предмет: „Основен ремонт на улици и пътища в община Трън по 2
(две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улици в град Трън“
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Трън”.
На публичното заседание по отваряне на ценовите оферти присъства упълномощен
представител на участник № 1 - „Пътища Трън“ ДЗЗД, данните на когото са отразени в
присъствен лист, неразделна част от документацията към процедурата.
Председателят на комисията запозна присъстващите с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от
ППЗОП, а именно, че пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на
изискванията на Възложителя, не се отваря.
В съответствие с разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и
оповестяването на ценовите оферти, председателят на комисията съобщи резултатите от
оценяването на офертите по другите показатели.
Комисията констатира, че пликовете, съдържащи ценовите предложения са запечатани
с ненарушена цялост, подписани от трима от членовете на комисията.
Комисията пристъпи към отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.
Комисията пристъпи към преглед на предложените от участниците ценови оферти за
изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Комисията констатира следното:
По обособена позиция №1: „Основен ремонт на улици в град Трън”:
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Участник №3 - „БГ Нова“ АД.
Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ по
обособената позиция се съдържа „Ценово предложение” - по образец от документацията за
участие, подписано и подпечатано, подписани и подпечатани, подпълнена количествено
стойностна сметка.
Участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката без ДДС в
размер на 191 626.52 лв.
в това число:
Основен ремонт ул. „Пролетари“ кв. „Мурговица“ ОТ 629-630632-633 634-635 до ОТ 636

116 655.46 лв.
без ДДС

Основен ремонт ул. „Първа“ ОТ 270-264а 264б-264в-264г-264д

45 818.05 лв. без
ДДС

Основен ремонт ул. „3ахари Иванов“ ОТ 71-72-73-87

29 153.01 лв. без
ДДС

Трън”:

По обособена позиция №2: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община

Участник №3 - „БГ Нова“ АД.
Комисията констатира, че в пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ по
обособената позиция се съдържа „Ценово предложение” - по образец от документацията за
участие, подписано и подпечатано, подписани и подпечатани, подпълнена количествено
стойностна сметка.
Участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката без ДДС в
размер на 113 003.05 лв.
в това число:
Основен ремонт площад с.Туроковци ОТ 129-132;ОТ 130-172

63 050.20 лв. без
ДДС

Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа с.Ерул

49 952.85 лв. без
ДДС

С оповестяването на предложените цени на участника приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията констатира, че участника е спазил изискването на възложителя да не се
предлага цена, по-висока от прогнозната стойност по обществената поръчка за всяка една от
обособените позиции отделно.
Във връзка с евентуалното прилагане на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП,
комисията обръща внимание, че тъй като до етапа на разглеждане на ценовите предложения е
допуснат един участник, на практика, разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП е неприложима, тъй
като не може да се формира „средна стойност на съответните предложения в останалите
оферти”. Горното се отнася за всяка една от обособените позиции поотделно.
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Комисията продължи соята работа, като направи оценка на допуснатите до оценяване
оферти, както следва:
По обособена позиция №1: „Основен ремонт на улици в град Трън”:
Участник №3 - „БГ Нова“ АД.
Трън:

По обособена позиция №2: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община
Участник №3 - „БГ Нова“ АД.

Комисията продължи работата си като направи оценка на офертата по финансовият
показател, съгласно методиката.
Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп)
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за
изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки.
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:
Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки), където
Цi е предложената обща цена за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на
съответния участник.
Цmin е минималната предложена обща цена за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите
предложения на допуснатите участници.
Цп е оценката по показателя.
Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база
предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката.
Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.
Въз основа на предложенията, след прилагане на формулата от методиката, комисията
определи точките на участниците по показателя, както следва:
По обособена позиция №1: „Основен ремонт на улици в град Трън”:
Участник №3 - „БГ Нова“ АД – 50.00 точки.
Трън“:

По обособена позиция №2: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община
Участник №3 - „БГ Нова“ АД – 50.00 точки.

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател от
методиката, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от
участниците и класирането им.
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се
формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка, както следва:
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Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от
индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели,
отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

Показател

Максимално
възможен брой
точки

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)

50

Ценово предложение (Цп)

50

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки,
който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т.
!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл.
58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.
По обособена позиция №1: „Основен ремонт на улици в град Трън”:
Участник №3 - „БГ Нова“ АД – 100.00 точки.
КО= 50+50 = 100 точки.
Трън“:

По обособена позиция №2: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община
Участник №3 - „БГ Нова“ АД – 100.00 точки.
КО= 50+50 = 100 точки.

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 от
ППЗОП, комисията класира участника в настоящата процедура по следния начин:
По обособена позиция №1: „Основен ремонт на улици в град Трън”:
Участник №3 - „БГ Нова“ АД.
Трън“:

По обособена позиция №2: „Основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община
Участник №3 - „БГ Нова“ АД.

Всички решения на комисията са взети с единодушие от нейните членове.
Комисията състави и подписа настоящия протокол на 03.09.2020г. Настоящата комисия
при своята работа отразена в настоящия протокол проведе едно открито и едно закрито
заседания.
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Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като
особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени, всички решения са
взети с единодушие от членовете на комисията.

КОМИСИЯ:

Председател: ......................................................
/инж. Румяна Младенова/
Членове:

1. ............................................
/инж. Евгения Такова/

2. .............................................
/Симеон Бончев/

3. ............................................
/ инж. Пламен Захариев /

4. .............................................
/Левчо Стратиев/
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