ПРОТОКОЛ

МЈІ

От дейността на Комисия, назначена със Заповед .Мз 97/22.04.2016 г. за разглеждане
оценка и класиране на подадени оферти, във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез
Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Ремонт и изграждане на обекти, включени в разпределението на средствата за
Георги Дамяново през 2016 г." , обявена в страницата на АОП
капиталови разходи в община
1
с уникален код 9052362/ 1.04.2016г.
На 22.04.2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала на община Георги Давяново се събра
определената със Заповед Ме 97/22.04.2016 г. на Кмета на община Георги Дамяново, комисия в
състав:
1.

Павлина Алексова директор дирекция ФСД;
- специалист ТСУ;
Пламен Илиев - гл.
3. Надя Стайкова Дамянова мл.
експерт „Екология, култура и ЗУА”,
и
за да получи, разгледа, оцени класира подадените оферти за определяне на изпълнител, чрез
Публична покана с предмет: „Ремонт и изграждане на обекти, включени в разпределението на
средствата за капиталови разходи в община Георги Дамяново през 2016 г.” Членовете на
комисията попълниха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 101г, ал.2 във връзка с чл.
35, ал.1, т.2 ~ 4 от ЗОП.
На откритото заседание за отваряне на офертите в 11:00 часа на 22.04.2016 г. присъстват
2.

представители на:

Светлана Борисова Горанова
участник „Пътинженеринг-М" АД, гр. Монтана
пълномощник (пълномощно Не 32 от 19.05.2014г.).
1.
Комисията констатира:
До определеното в Публичната покана време за подаване на оферти в деловодството на
Общината са представени 3 /три/ оферти.
1. „Строител Криводол” ЕООД,
гр. Криводол - Вх.ЈЧ'2 3000-5380 / 21.04.2016г., 10:13 ч.
2. „Пътинженеринг-М” АД, гр. Монтана Вхжя 3000-5381 / 21.04.2016 г., 11:44 ч.
3. „Каро Трейдинг" ООД, гр. София ВхМ 3000-5383 / 21.04.2016 г., 14:17 ч.
В съответствие с чл. 101г., ал. 3,
след отваряне на офертите комисията ще опевести ценовите
предложения на участниците и предлага на присъстващия представител да подпише
-

техническите и ценовите предложения, съдържащи се в плика с офертите и ще разгледа
съответствието на представенитедокументи с изискванията посочени в публичната покана.
След оповестяване на горепосочените указания комисията пристъпи към отваряне и
ото постъпване.
разглеждане на офертите по реда на т
1. „Строител Криводол" ЕООД, гр. Криводол - със седалище и адрес на управление: гр.
Криводол, бул. „Освобождение” .Ме 21 А, ЕИК 106003890, представлявано от Васко Спасов
Василев управител. Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатан непрозрачен
1
брой папка и оповести
плик с ненарушена цялост. Комисията отвори плика, съдържащ
документите, съдържащи се в нея и провери съответствието им със Списъка на
докумеитите/Обр. Мз 13/. След отварянето на офертата, комисията обяви ценовото предложение
на участника обща цена за изпълнение на поръчката: 135 563,49 лв. /ст ридесет и пет хиляди
петстотин шестдесет и три лв. и 0,49 ст./ с ДДС или 112 969,56 лвЈсто и дванадесет хиляди
деветстотин шестдесет и девет лв. и 0,56 ст./ без ДДС. Тримата членове на комисията и
представител на участника „Пътинженеринг-М” АД, гр. Монтана подписаха Техническата и
Ценовата оферта.
2. „Пътинженеринг-М"АД, гр. Монтана - със седалище и адрес на управление: гр. Монтана,
ул. „Граф Игнатиев” Ме 24, ЕИК 111001688, представлявано от Тони Петров Петров
Изпълнителен директор, Съвет на директорите: Тони Петров Петров, Цветелина Руменова
Гигова и Светла Димитрова Руева и прокурист Борислав Момчилов Борисов. Комисията
констатира, че офертата е подадена в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост.
Комисията отвори плика, съдържащ 1 брой папка и оповести документите, съдържащи се в нея
и провери съответствието им със Списъка на документите/Обр. Не 13/. След отварянето на
офертата, комисията обяви ценовото предложение на участника обща цена за изпълнение на
и три лева лв. и 0,84
поръчката: 112 963,84 лв. /сто и дванадесет хиляди деветстотн шестдесет
ДДС
94
136,53
ст./ с
лв./деветдесет и четири хиляди сто тридесет и шес лв. и 0,53 ст./ без
или
ДДС. Тримата членове на комисията подписаха Техническата и Ценовата оферта.
3. „Каро трейдннг" ООД, гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Гоце Делчев”, бл. 22, вх. В, ап 1В ,ЕИК 131070485, представлявано от Красимир Димитров
Караиванов
управител. Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатан
1
непрозрачен плик с ненарушена цялост. Комисията отвори плика, съдържащ брой папка и
оповести документите, съдържащи се в нея и провери съответствието им със Списъка на
документите/Обр. Ле 13/. След отварянето на офертата, комисията обяви ценовото предложение
на участника обща цена за изпълнение на поръчката: 138 235,68 лв. /сто тридесет и осем
хиляди двеста тридесет и пет лв. и 0,68 ст./ с ДДС или 115 196,40 лв./сто и петнадесет хиляди
сто деветдест и шест лв. и 0,40 ст./ без ДДС. Тримата членове на комисията и представител на
участника „Пътинженеринг-М”АД, гр. Монтана подписаха Техническата и Ценовата оферт .
СЛЕД ИЗВЪРШВЗНСТО
на горепосочените ДССЙТВИЯ КОМИСИЯТЗ ПрИКЛЮЧИ публичната ЧаСТ ОТ
ЗНССДЕІНИСТО СИ. КОМИСИЯТИ ВЗС рСШСНИС да ПрОДЪЛЖИ работата СИ на ЗЗКРИТО ЗЗССДЗНИС ПО

проверка на документите за липсващи документи или наличие на нередовности, както и за
съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и установи, както следва:
1.„Строител Криводол" ЕООД, гр. Криводол
КОМИСИЯТЗ КОНСТЗТИРЗ, че са
представени ВСИЧКИ ИЗИСКУеМИ ДОКУМЕНТИ, СЪГЛЗСНО ИЗИСКВЗНИЯТЗ
на ВЪЗЛОЖИТСЛЯ. Предвид УСТЗНОВСНОТО ПО-ГОРЗ И СЛЕД проверка на СЪОТВСТСТВИСТО на

представените документи с изискванията за подбор, поставени от възложителя, комисията
счита, че офертата на участника е изготвена съгласно посочените изискванията в
документацията.
2. „Пътинженеринг-М” АД, гр. Монтана
Комисията констатира, че за лицето инж. Борислав Момчилов Борисов, посочена в оферт та на
участника като Ръководител на обекта не са представени документи, доказващи техническа
правоспособност. Съгласно щискванияпга на възложителя, списъкът на технически
правоспосабнипие лица (Образец МЈ9), които ще са опиговорни за изпълнението на поръчката,
следва да е щпидруо/сен с копие на документ за техническа правоспособност.
Комисията констатира, че за лицето инж. Веселин Радков Рашоевски -, посочена в офертата на
участника като Строителен инженер не са представени докумен , доказващи техническа
правоспособност. Съгласно изискванията на възлоз/сигпеля, списъкът на технически
Ішавоспособни/пе лица (Образец М79), които ще са оптговорни за изпълнението на поръчката,
следва да е Ітидруз/сен с копие на документ за техническа правоспособност.
3. „Каро трейдипг" ООД, гр. София
Комисията конст тира, че са представени всички изискуеми документи, съгласно изискванията
на възложителя. Предвид установеното по-горе и след проверка на съответствието на
представените документи с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, комисията
счита, че офертата на участника е изготвена съгласно посочените изискванията в

документацията.
ІІІ. Комисията приключи работа в 14.00 ч. На основание чл. 101г., ал.4 от ЗОП комисията
състави настоящия протокол, който в един и същи ден да бъде изпратен на всички участници и
публикуван в Профила на купувача. Писмата да се изпратят на участниците по пощата с

обратна разписка.
Комисията ще продътки работа на закрито заседание след изтичането на срока за получаване
на допълнителнитедокументи.
Настоящият протокол, съставен и подписан в един екземпляр, е предаден
възложителя на 22.04.2016 г. за утвърждаване съгласно чл. 101г, ал.4 от ЗОП.
Членове:

на

