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ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 29.06.2017 г.,
след осъществен контрол по реда на чл.106 от ЗОП.
ПРОТОКОЛ№3
Днес, 29.06.2017 г. в заседателната зала, в сградата на Община Царево, фронтофис, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-363/08.06.2017
г. на кмета на Община Царево, за провеждане на процедура по възлагане на обществена
поръчка с предмет: „ПОДМЯНА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ И СГРАДНИ
ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ.“КРАЙМОРСКА С.ЛОЗЕНЕЦ ОТ ИНТЕГРИРАН ВОДЕН
ЦИКЪЛ С.ЛОЗЕНЕЦ – С.ВЕЛИКА;УЛИЦИ УЛ.“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ И УЛ.“ЧЕРКОВНА“
ГР.ЦАРЕВО,УЛ.“ЧЕРНО МОРЕ“ С.РЕЗОВО И ПОДМЯНА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЯ И СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ.“ЛИПИТЕ“ С.СИНЕМОРЕЦ“, в
следния състав:
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Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево
Членове: 1. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
2. Катя Анестиева-гл.сп. “ Планиране“ при ОА-Царево
3. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
4. Златка Димитрова – гл.счетоводител при ОА-Царево;
Резервни членове: Ина Маврова – юрисконсулт при ОА-Царево.
I. Комисията се събра със задача да отвори и оповести ценовите предложения по чл.57.
ал.3 от ППЗОП на допуснатите участници в процедурата.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
На основание, чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Комисията обяви резултатите от оценяването
на офертите по другите показатели.
Преди отваряне на ценовата оферта, членовете на Комисията се увериха, че пликa
с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника е с ненарушена цялост.
На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП се пристъпи към отваряне на плика с
надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатия участник и се оповести
ценовото предложение, както следва:
1. „Стилстрой-комерс“ ЕООД, с.Лозенец, общ. Царево с предлагана цена
218 623.78 ( двеста и осемнадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и 78 ст.) без
ДДС и с включени 10 % непредвидени разходи.
II. Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение, съобразно
методиката за оценяване на офертите:
Оценка по финансов показател „предлагана цена” К1 - до 40 т.
Оценката по финансовия показател се получава по следната формула:
К1 = (Цmin / Цi) х 40, където:
Цmin е най-ниската от всички средно аритметични стойности, получени от сбора на
предложените от участниците единични цени без включен ДДС, посочени в Ценовите
предложения, разделен на броя им.
Цi е предложената от съответния участник средно аритметична стойност, получена от
сбора на единичните цени без включен ДДС, посочени в Ценовото му предложение, разделен на
броя им.
„СТИЛСТРОЙ-КОМЕРС“ ЕООД
К1 = (Цmin / Цi) х 40
K= 218 623.78/ 218 623.78 x 40
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K= 1 x 40
K= 40 точки
III. След оценка на ценовите параметри, Комисията пристъпи, към комплексното
оценяване по формулата:
КО= К1 +К2 , където:
КО – комплексна оценка
К1 – оценка по финансов показател „предлагана цена”
К2 – оценка по технически показатели

КО= К1 +К2
КО= 40 +60
КО= 100 точки
На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и на база критерия за оценяване „оптимално
съотношение качество/цена”, съгласно документацията за обществената поръчка,
Комисията извърши следното класиране:
1– во място: „Стилстрой-комерс“ ЕООД, с.Лозенец, общ. Царево, ЕИК
102913251 със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к Славейков,
представлявано от Димо Томов Костадинов, с комплексна оценка 100 точки.
2– ро място: няма
Комисията счита, че офертата нa „Стилстрой-комерс“ ЕООД, с.Лозенец, общ.
Царево, в пълна степен съответства на предварително обявените от възложителя
изисквания за технически възможности и е с най-оптимално съотношение
качество/цена.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител
на обществена поръчка с предмет: „ПОДМЯНА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ И
СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ.“КРАЙМОРСКА С.ЛОЗЕНЕЦ ОТ ИНТЕГРИРАН
ВОДЕН ЦИКЪЛ С.ЛОЗЕНЕЦ – С.ВЕЛИКА;УЛИЦИ УЛ.“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ И
УЛ.“ЧЕРКОВНА“ ГР.ЦАРЕВО,УЛ.“ЧЕРНО МОРЕ“ С.РЕЗОВО И ПОДМЯНА УЛИЧЕН
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ И СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛ.“ЛИПИТЕ“
С.СИНЕМОРЕЦ“, да обяви класирането и да обяви за изпълнител:
„СТИЛСТРОЙ-КОМЕРС“ ЕООД, с.Лозенец, общ. Царево, ЕИК 102913251 със
седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к Славейков, представлявано от
Димо Томов Костадинов.
С тези действия приключи работата на Комисията.
Настоящият протокол е изготвен на 29.06.2017 г. 14:00 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:
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Председател: Николай Христов /п/
Членове: 1. Илина Ангелова /п/
2. Катя Анестиева /п/
3. инж. Златинка Кирякова /п/
4. Златка Димитрова /п/
Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
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