П РО ТО КО Л № 3
За отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници по реда на чл.68 и следващи от
ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИОПУ-Бургас”.
Днес, 02.06.2015год. в 11:00ч. в зала 103, на I етаж в сградата на Областно пътно
управление-Бургас, в изпълнение на Заповед № РД-08-44 от 11.05.2016г. на Директора на
Областно пътно управление-Бургас във връзка с Решение № 1 от 11.04.2016г. на Възложителя и
Обявление за обществена поръчка за откриване и провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка с горепосочения предмет и предвид посочената Заповед,
се събра Комисия в състав:
Комисия в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирилка Иванова-началник отдел”АО”
ЧЛЕНОВЕ:
1.инж. Живко Дандаринов-гл.специалист отдел „ИРД”-ОПУБургас
2.инж.Радостин Русинов- гл.експерт в ОПУ-Бургас
3. Станка Вълканова-ст.счетоводител в отдел „АО”-ОПУ-Бургас
4.Севдалина Лазарова-гл.юрисконсулт в отдел „АО”-ОПУ-Бургас
Поради отсъствие на редовния член на комисията Мара Тошева-гл.специалист в отдел ИРД
при ОПУ-Бургас, при отваряне на ценовото предложение на участника, същият е заместен от
резервния член Станка Вълканова-ст.счетоводител в отдел „АО”-ОПУ-Бургас.
При отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник, комисията удостовери, че
пликът с надпис „Предлагана цена” е с ненарушена цялост, след което председателят на
комисията пристъпи към отварянето му. При отварянето на ценовото предложение не присъства
представител на участника.
Предвид обстоятелството, че критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, на
основание чл. 69а, ал.4 от ЗОП, преди отварянето на ценовата оферта председателят на
комисията съобщи на присъстващите лица резултата от оценяването на офертата по другите
показатели.
След като обяви резултата, председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика
с ценовото предложение на участника, а именно:
1. „АСФ СЪРВИС” ЕООД гр.Перник - 19 715лв. /деветнадесет хиляди седемстотин и петнадесет
лева/ без ДДС;
Ценовото предложение беше подписано от трима от членовете на комисията.
Председателят възложи на комисията да направи проверка на предложената ценова
оферта за допусната грешка при изчисляването.
Комисията извърши класиране на участниците съобразно критерия „икономически найизгодна оферта”, както следва:
Оценяване по показател Ценово предложение ПЗ
Комисията пристъпи към оценяване на показател Ценово предложение
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№ по
ред

Участник

Стойност без ДДС в лв.

1

„АСФ СЪРВИС” ЕООД
гр.Перник

19 715лв.

Ценовото предложение се определя по формулата:
ПЗ = (Цппп / Ц1) х 100
№
по
ред

Участник

1

„АСФ СЪРВИС” ЕООД
гр.Перник

Ц тт / Щ

Ценово
предложение
(ПЗ)

1

100

Комплексна оценка на офертите (КО)
КО = П1х 20 % + П2х 40 % + ПЗх 40%
№
по
ред

Участник

П1х 20 %

П2х 40 %

ПЗх 40%

1

„АСФ СЪРВИС” ЕООД
гр.Перник

10

40

40

КО = П1х 20 %
+ П2х 40 % +
ПЗх 40%

90

Комисията предлага на възложителя изпълнението на обществената поръчка да се
възложи на „АСФ СЪРВИС” ЕООД гр.Перник.
Комисията, на основание чл. 72, ал.З от ЗОП, предаде на Възложителя протокол №1, № 2
и № 3 от работата на комисията по разглеждането, оценяването и класирането на офертите на
участниците в процедурата за избор?на изпълнител на обществената поръчка на 03.06.2016г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .
(К. Иванова)
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