ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне
на инвестиционни проекти за обекти: „Рехабилитация на път МОН 2111 /ЦІ 102,
- км
Бели Мел-Монтаиа/ - Видлнца Чемиш Каменна Рнкса
от км О+000 до
7+500, Община Георги Дамяново", "Благоустрояване на улнчна мрежа в с. Меляие,
с. Дълги Дел и с .Каменна Рнкса, Община Георги Дамяново"

-

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ОБЛАСТ МОНТАНА

ПРОТОКОЛ
по чл. 181, ал 4 от ЗОП

ЈЧ'22

от дейността на Комисия, назначена със Заповед Мз 207 от 23.08.2016г. за подбор на
участниците, разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане на
обществена поръгша чрез публично състезание с предмет „Изготвяне на инвестиционни
проекти за обекти: „Рехабилитация на път МОМ 21 11 /ІІІ 102, Белн Мел-Монтана/ - Община Георги Дамяново“,
Видлнца Чемиш -Каменна Рнкса от км О+000 до км 7+5 00,
"Благоустрояване на улична мрежа в с. Меляне, с. Дълги Дел и с .Каменна Рнкса, Община
Георги Дамяново"
Днес 26.08.2016г. в 10:00 часа в Заседателната зала на община Георги Дамяново
продължи работата на комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка чрез публично състезание с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за
обекти: „Рехабилитация на път МОН 2111 /ІН 102, Бели Мел-Монтана/ - Видлнца Чемиш
Каменна Рнкса от км О+000 до км 7+500, -Община Георги Дамяново“, "Благоустрояване
-на улнчна мрежа -в с. Меляне, с. Дълги Дел и с .Каменна Рнкса, Община Георги Дамяново",
открита с Решение Мз 185 от 01.08.2016г. ІСомисията, назначена със Заповед На 207 от
23.08.2016г. на Кмета на община Георги Дамяново е в състав:
Председател: адв. Цветан Димитров - юрист
Членове:
Павлина Алексова директор д-я „ФСД”
Пламен Илиев гл.-специалист ТСУ

-

Председателят на комисията съобщи, че съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП е изготвено
и публикувано в профила на купувача, с което участникът е надлежно уведомен за
определения ден, час и място за отваряне н оповестяване на ценовата оферта. На заседанието
на комисията не присъстват представители по чл. 54, ап. 2 от ППЗОП.
В съответствие с гІзІтскваъІІ-Іята ма чл. 57, ал .аа
от ППЗОП комисията публично
оповести допуснатия участник и резултатите от оценяването на офертата му по другите
1
показатели, различни от цената, съгласно Протокол Ле
от 23.08.2016г. и премина към
отварянето на плнка с надпис «Предлагани ценови параметри» на участника «ИСИ 09» ООД.
Председателят на комисията публично оповести ценовото предложение на участник «ИСИ
09» ООД, гр. Монтана. Кратко описание на предложението на участника:
102,
- Цена за проектиране на ОбектМІ: „Рехабилитация на път МОЪІ 2111 /ІП
Бели Мел-Монтана/ - Видлнца Чемиш Каменна Рнкса
О+000
до км
от км
- 29 500,00
- лева без ДДС- (словом:
7+500, Община Георги Дамяново“
двадесет и
девет хиляди и петстотин) лева без ДДС;
- Цена за проектиране на обектМ2: "Благоустрояване на улична мрежа в с.
Меляне, с. Дълги Дел и с .Каменна Рнкса, Община Георги Дамяново” 7 800,00
без ДДС (словом: седем хиляди и осемстотин) лева без ДДС;
Обща цена за изпълнение 37 300,00 лева без ДДС (словом: тридесет и седем хиляди
н триста) лева без ДДС.
Финансовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие с
ІІЗРІСКВННРІЯТЗ на ДОКУМВНТЕІЦПЯТЗ.
за УЧЕІСТНС В ПРОЦСДУРЗТЗ..

ОБЩШІА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Публично състезание за възлагане иа обществена поръчка с предмет: „Изготвяне
на инвестиционни проекти за обекти: „Рехабилитация иа път МОН 2111 /ІІІ 102,
- км
Бели Мел-Монтана/ - Видлица Чемиш Каменна Рикса
от км 0+000 до
7+500, Община Георги Дамяново“, "Благоустрояване на улична мрежа в е. Меляие,
с. Дълги Дел и с .Каменна Рикеа, Община Георги Дамяново"
След извършването на гореспоменатите действия комисията продължава работата си
на закрито заседание и пристъпи към оценяване и Іотасиране на допусиатата оферта при
критерий „ Оптималпо съотношение качество/цена" и спазване на изготвената Методика
за оценка на офертите.
ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (КІ) НА УЧАСТНИК „ИСИ
09" ООД.

К] = (Цшїп / ЦІ) х 50 = (37 300 / 37 300) х 50 = 50т.
След направената финансовата оценка „Обща цена за изпълнение иа поръчката КІ” на
участника, комисията направи комплексиата оценка на допусиатата до разглеждане оферта
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) НА УЧАСТНИК «ИСИ 09» ООД
КО = К1+К2 + К3 = 50 + 30 + 20 =100т.
Въз основа на направените констатации и на основание чл. 58, ал.
Комисията предлага следното Ішасиране:
ПЪРВО МЯСТО - „ИСИ 09” ООД, гр. Монтана 100 точки

1

от ППЗОП

-

Комисията предлага на Възложителя участника „ИСИ 09” ООД, гр. Монтана да бъде
определен за Изпълнител и да бъде поканен за сключване на договор.
С направените
предложения Комисията прикшочи работата по разглеждане, оценяване
и класиране на офертите на 26.08.2016 г. Настоящият протокол е съставен на 26.08.2016 г.
Настоящият Протокол Мз 2, заедно с Протокол М: 1 от 23.08.2016г. представляват
цялостният и окончателен Протокол на комисията за подбор на участниците, разглеждане,
оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публично състезание с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти:
102, Бели Мел-Монтана/ - Видлица
„Рехабилитация на път МОМ 2111 /ІП
Чемиш
Каменна Рикса от км 0+000 до км 7+5О0, Община Георги Дамяново“, "Благоустрояване
наМеляне,
Дълги
и
Дел
.Каменна
Рикса,
Община
Георги
в
с.
с.
Дамяново".
с
улична мрежа
Комисията предава цялата документация на Възложнтеля за вземане на решение.
ЪІЕІСТОЯЩИЯТ ПРОТОКОЛ С СЪСТЕІВСН Н
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ПОДПНСШ-І В ЕДИН СКЗСМПЈІЯР.
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/ Пламе Илиев/

