Р Е П У Б ЛИ КА

Б Ъ Л Г А Р ИЯ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ
№3

От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-366 от 09.06.2017 г. на Кмета
на община Царево за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти чрез Публично
заседание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по полагане на
пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища на територията на
община Царево, по две обособени позиции : Обособена позиция 1: „Строителни работи по
полагане на пътна настилка на улици в населените места на територията на община
Царево“ и Обособена позиция 2: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на
общинската пътна мрежа на територията на община Царево “. Поръчката е открита с
Решение №002 от 24.04.2017 г. на Възложителя и е вписана в Регистъра за обществените поръчки
в АОП№ 00079-2017-0002, с Решение за одобряване на обявление за изменение или
допълнителна инфомация ID:787831 и Обявление ID:784146.
Днес, 04.08.2017 г. , в изпълнение на горните решения на Кмета на община Царево чрез
Публично състезание, комисията, назначена със заповед № №РД-01-366 от 09.06.2017 г. на
Кмета на община Церево, в състав:
Председател: Николай Христов – зам. Кмет на Община Царево;
Членове:
1.Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА – Царево;
2.ВеличкаАврамова Томопулу – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП
под №ВЕ-250;
3.Йорданка Симеонова Попова – външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП
под №ВЕ-125;
4.Миглена Богомилова Янакиева-Белчева - външен експерт, включен в списъка по чл.229, ал.1,
т.17 от ЗОП под №ВЕ-716;
се събра в 13:30 часа в заседателната зала в сградата фронт-офис на община Царево,
находяща се на ул. „Хан Аспарух“ №36, ет.2, гр. Царево на заседание, свикано от председателя на

комисията, със задача да отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите в Публичното
състезание участници, с предмет: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в
населените места и общинските пътища на територията на община Царево, по две обособени
позиции : Обособена позиция 1: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в
населените места на територията на община Царево“ и Обособена позиция 2: „Строителни работи
по полагане на пътна настилка на общинската пътна мрежа на територията на община Царево “.
Заседанието беше открито от Председателя на комисията
всички нейни членове.

в 13:30 часа. Присъстваха

На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците в процедурата:
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЛИЦА:
1. Елена Петрова Узунова, упълномощен представител на „ЩРАБАГ“ ЕАД,
упълномощена с правата по пълномощно от Златин Павлов Диков и Йоханес
Куглер.
2. Филип Стоянов Буланов, упълномощен представител на „ВИА КОНСТРУКТ
ГРУП“ ЕООД, упълномощен с правата по пълномощно от Велизар Любенов
Радев.

Представителите удостовериха своето присъствие чрез подпис в специално изготвения
списък на присъстващите.
Не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по други
показатели, съгласно чл.57, ал.3 ППЗОП, както следва:

I.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
УЧАСТНИК ПО РЕД НА ВХОДИРАНЕ НА
ОФЕРТАТА:

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
№1
„СТРОИТЕЛНИ
РАБОТИ
ПО
ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА
НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ЦАРЕВО“
ПОКАЗАТЕЛ К2, включващ:1. Методи за строителство;2.Организация на ръководството на
обекта, структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените
видове работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията на
възложителя и 3.Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на
СМР;
Участник №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
Участник №3 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД
Участник №4 „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД
Участник №5 „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“
ООД

30 Т
23 Т.
25Т.
60 Т.

Участник №7 „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
Участник №8 „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД
Участник №9 „ЩРАБАГ“ ЕАД

25 Т.
25 Т.
30 Т.

II.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
УЧАСТНИК ПО РЕД НА ВХОДИРАНЕ НА:

ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
№2
„СТРОИТЕЛНИ
РАБОТИ
ПО
ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА
НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ЦАРЕВО “
ПОКАЗАТЕЛ К2: 1. Методи за строителство; 2.Организация на ръководството на обекта,
структура за осъществяване на контрол на степента на съответствие на изпълнените видове
работи и влаганите материали с нормативните актове, технологията и изискванията на
възложителя и 3.Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици,
наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на
СМР;
Участник №1 „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
30 Т
Участник №2 „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
30 Т
Участник №3 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД 23 Т
Участник №4 „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД
25 Т
Участник №5 „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“
60 Т
ООД
Участник №7 „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
25 Т
Участник №8 „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД
25 Т
Участник №9 „ЩРАБАГ“ ЕАД
30 Т

След извършване на горните действия Председателят на комисията обяви, че на този етап
от процедурата са допуснати до участие офертите на следните участници по обособени позиции:
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Участник „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
Участник „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД
Участник „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД
Участник „БРИЛЯНТ СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД
Участник „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД
Участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД
Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Участник „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД
Участник „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
Участник „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД
Участник „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД
Участник „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД
Участник „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД

Участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД
Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД
В изпълнение на чл.57, ал.3 ППЗОП, Председателят на комисията пристъпи към отваряне
на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците по реда на постъпването
на офертите им и оповести предложените единични цени за видовете СМР, в които са включени
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват и
печалба на участниците по реда на постъпване на офертите им:
1.УЧАСТНИК “ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е представил два броя Ценови предложения
– образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
3,08
2,95

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

33,37
5,05
5,92
5,88
14,71

кв.м.

14,17

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

18,39
20,65
22,90
16,10
19, 84

кв.м.

21,93

м
м
куб.м.
бр.
м3

4,26
4,22
17,69
42,70
9,32

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,30 (три лева и тридесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 30(тридесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 8(осем процента) %;
-печалба – 10 (десет процента) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:

Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
3,08
2,95

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

33,37
5,05
5,92
5,88
14,71

кв.м.

14,17

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

18,39
20,65
22,90
16,10
19,84

кв.м.

21,93

м
м
куб.м.
бр.
м3

4,26
4,22
17,69
42,70
9,32

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,30 (три лева и тридесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 30(тридесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 8(осем процента) %;
-печалба – 10 (десет процента) %;

2. УЧАСТНИК „“ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД е представил Ценово предложение – образец №9
за обособена позиция №2, както следва:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка

Ед. м.
кв.м.

Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на кв.м.
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък куб.м.
Фрезоване на повредена асфалтова настилка

кв.м.

Ед. цена
1,11 лв.
ДДС
0,83 лв.
ДДС
37,98 лв.
ДДС
1,51 лв.

без
без
без
без

Направа на първи битумен разлив за връзка

кв.м.

Направа на втори битумен разлив за връзка

кв.м.

Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с кв.м.
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с кв.м.
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см. кв.м.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см

кв.м.

Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см

кв.м.

Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4

кв.м

Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 кв.м.
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 кв.м.
см.
Оформяне на канавки
м
Рязане на съществуваща асфалтова настилка

м

Попълване и профилиране на банкети

куб.м.

Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти

бр.

Натоварване и извозване отпадъци на депо

м3

ДДС
0,83 лв.
ДДС
0,72 лв.
ДДС
15,92 лв.
ДДС
14,04 лв.
ДДС
13,45 лв.
ДДС
18,87 лв.
ДДС
24,29 лв.
ДДС
12,53 лв.
ДДС
17,66 лв.
ДДС
22,79 лв.
ДДС
0,40 лв.
ДДС
0,80 лв.
ДДС
22,59 лв.
ДДС
24,73 лв.
ДДС
7,59 лв.
ДДС

без
без
без
без
без
без
без
без
без
без
без
без
без
без
без

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,60 (три лева и шестдесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 30(тридесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 8(осем процента) %;
-печалба – 10 (десет процента) %;

3.УЧАСТНИК “ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД е представил два броя Ценови предложения
– образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Ед. м.
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
кв.м.
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на кв.м.

Ед. цена
7,70
2,35

пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

38,93
6,50
1,16
1,09
14,09

кв.м.

12,31

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

28,86
35,77
42,68
27,41
33,59

кв.м.

39,78

м
м
куб.м.
бр.
м3

6,96
5,12
45,87
98,43
10,52

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,00 (четири) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 90 (деветдесет) %;
-допълнителни разходи за механизация – 40(четиридесет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 10(десет) %;
-печалба – 10 (десет) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
7,70
2,35

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

38,93
6,50
1,16
1,09
14,09

кв.м.

12,31

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м

28,86
35,77
42,68
27,41

Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

кв.м.

33,59

кв.м.

39,78

м
м
куб.м.
бр.
м3

6,96
5,12
45,87
98,43
10,52

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,00 (четири) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 90 (деветдесет) %;
-допълнителни разходи за механизация – 40(четиридесет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 10(десет) %;
-печалба – 10 (десет) %;

4.УЧАСТНИК “ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД е представил два броя Ценови предложения –
образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
3,18
1,75

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

19,03
2,40
12,05
11,02
12,18

кв.м.

11,44

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

12,33
16,03
19,74
11,80
15,24

кв.м.

18,68

м
м
куб.м.
бр.

1,70
1,89
15,92
13,67

Натоварване и извозване отпадъци на депо

м3

2,84

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,50 (три лева и петдесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 80 (осемдесет процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 15 (петнадесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 5 (пет процента) %;
-печалба – 5 (пет процента) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
3,18
1,75

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

19,03
2,40
12,05
11,02
12,18

кв.м.

11,44

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

12,33
16,03
19,74
11,80
15,24

кв.м.

18,68

м
м
куб.м.
бр.
м3

1,70
1,89
15,92
13,67
2,84

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,50 (три лева и петдесет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 80 (осемдесет процента) %;
-допълнителни разходи за механизация – 15 (петнадесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 5 (пет процента) %;
-печалба – 5 (пет процента) %;

5.УЧАСТНИК “БРИЛЯНТ – СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД е представил два броя Ценови
предложения – образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2,
както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Ед. м.
Ед. цена
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
кв.м.
4,96
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на кв.м.
3,25
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък куб.м.
44,90
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
кв.м.
2,99
Направа на първи битумен разлив за връзка
кв.м.
1,60
Направа на втори битумен разлив за връзка
кв.м.
1,33
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с кв.м.
18,48
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с кв.м.
17,44
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см. кв.м.
20,53
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см кв.м.
27,95
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см кв.м.
34,67
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
кв.м
19,56
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 кв.м.
26,50
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 кв.м.
32,73
см.
Оформяне на канавки
м
5,82
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
м
1,96
Попълване и профилиране на банкети
куб.м.
42,56
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
бр.
65,47
Натоварване и извозване отпадъци на депо
м3
16,22
Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,10 (четири лева и десет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100,0 (сто) %;
-допълнителни разходи за механизация – 60,0(шестдесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 15,0(петнадесет) %;
-печалба – 10,0 (десет процента) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
4,96
3,25

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

44,90
2,99
1,60
1,33

Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

кв.м.

18,48

кв.м.

17,44

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

20,53
27,95
34,67
19,56
26,50

кв.м.

32,73

м
м
куб.м.
бр.
м3

5,82
1,96
42,56
65,47
16,22

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,10 (четири лева и десет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100,0 (сто) %;
-допълнителни разходи за механизация – 60,0(шестдесет процента) %;
-доставно-складови разходи за материали – 15,0(петнадесет) %;
-печалба – 10,0 (десет процента) %;

6.УЧАСТНИК “ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД е представил два броя Ценови предложения –
образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Ед. м.
Ед. цена
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
кв.м.
6,10
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на кв.м.
4,04
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък куб.м.
28,16
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
кв.м.
6,95
Направа на първи битумен разлив за връзка
кв.м.
1,73
Направа на втори битумен разлив за връзка
кв.м.
1,65
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с кв.м.
23,05
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с кв.м.
21,01
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см. кв.м.
25,08
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см кв.м.
28,20
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см кв.м.
31,46
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
кв.м
24,12

Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 кв.м.
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 кв.м.
см.
Оформяне на канавки
м
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
м
Попълване и профилиране на банкети
куб.м.
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
бр.
Натоварване и извозване отпадъци на депо
м3

26,95
30,03
3,95
3,78
32,95
4,84
11,26

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,50 (четири лева и петдесет стотинки) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 80 (осемдесет) %;
-допълнителни разходи за механизация – 25 (двадесет и пет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 6 (шест) %;
-печалба – 6 (шест) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
6,10
4,04

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

28,16
6,95
1,73
1,65
23,05

кв.м.

21,01

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

25,08
28,20
31,46
24,12
26,95

кв.м.

30,03

м
м
куб.м.
бр.
м3

3,95
3,78
32,95
4,84
11,26

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 4,50 (четири лева и петдесет стотинки) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 80 (осемдесет) %;
-допълнителни разходи за механизация – 25 (двадесет и пет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 6 (шест) %;
-печалба – 6 (шест) %;

7.УЧАСТНИК “БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД е представил два броя Ценови предложения –
образец №9, съответно за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
0,22
0,75

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

36,69
3,10
2,44
2,17
12,69

кв.м.

10,58

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

21,43
23,20
27,93
13,05
17,30

кв.м.

21,57

м
м
куб.м.
бр.
м3

0,48
1,71
9,20
10,10
2,89

Председателят на комисията оповести, че образецът на ценово предложение не е спазен
липсва т.4– показателите за ценообразуване.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Ед. м.
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
кв.м.
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на кв.м.
пътна настилка

Ед. цена
0,22
0,75

Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

36,69
3,10
2,44
2,17
12,69

кв.м.

10,58

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

21,43
23,20
27,93
13,05
17,30

кв.м.

21,57

м
м
куб.м.
бр.
м3

0,48
1,71
9,20
10,10
2,89

Председателят на комисията оповести, че образецът на ценово предложение не е спазен
липсва т.4– показателите за ценообразуване.

8.УЧАСТНИК “ЩРАБАГ“ ЕАД е представил два броя Ценови предложения – образец №9,
съответно за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2, както следва:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
2,82
5,28

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

23,11
5,06
5,91
5,48
11,67

кв.м.

11,16

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

16,78
19,92
20,60
14,16
17,77

Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 кв.м.
см.
Оформяне на канавки
м
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
м
Попълване и профилиране на банкети
куб.м.
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
бр.
Натоварване и извозване отпадъци на депо
м3

19,50
0,57
1,82
17,78
8,84
4,26

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,75 (три лева и седемдесет и пет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто) %;
-допълнителни разходи за механизация – 40(четиредесет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 10(десет) %;
-печалба – 5 (пет) %;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
Наименование на видовете СМР
Разкъртване на повредена асфалтова настилка
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на
пътна настилка
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък
Фрезоване на повредена асфалтова настилка
Направа на първи битумен разлив за връзка
Направа на втори битумен разлив за връзка
Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон с
дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6
см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8
см.
Оформяне на канавки
Рязане на съществуваща асфалтова настилка
Попълване и профилиране на банкети
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти
Натоварване и извозване отпадъци на депо

Ед. м.
кв.м.
кв.м.

Ед. цена
3,06
5,72

куб.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

24,01
7,13
6,83
6,36
12,48

кв.м.

10,97

кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м
кв.м.

17,22
20,98
21,72
15,01
18,68

кв.м.

20,44

м
м
куб.м.
бр.
м3

0,62
3,77
18,18
9,60
4,26

Предложените в т.3 от настоящото ценово предложение единични цени са получени при
следните показатели за ценообразуване, както следва:
-часова ставка – 3,75 (три лева и седемдесет и пет ст.) лева/час;
-допълнителни разходи върху труда – 100 (сто) %;

-допълнителни разходи за механизация – 40(четиредесет) %;
-доставно-складови разходи за материали – 10(десет) %;
-печалба – 5 (пет) %;
След отваряне и повестяване на ценовите предложения на допуснатите участници,
Председателят на комисията благодари на присъстващите представители и ги освободи.
Комисията продължи своята работа по разглеждане на ценовите оферти в закрито
заседание. След което се извърши проверка за пълнотата и съответствието им с документацията
за участие и приложените образци на „Ценово предложение“ – образец №9. Ценовите оферти
бяха разгледани отново по реда на постъпването им в община Царево, както следва:
I.Участник „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за ОП №1, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от участника печалба.
В ценовото предложение по обособена позиция №1 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП№1. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №1 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Пътища и мостове“ ЕООД по Обособена
позиця №1 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от участника печалба.
В ценовото предложение по обособена позиция №2 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП№2. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Пътища и мостове“ ЕООД по Обособена
позиця №2 до оценяване и класиране.

II.Участник „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от участника печалба.
В ценовото предложение по обособена позиция №2 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП№2. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Трансстрой Еко“ ООД по Обособена
позиця №2 до оценяване и класиране.
III.Участник „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за ОП №1, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от участника печалба.
В ценовото предложение по обособена позиция №1 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП№1. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №1 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Виа Конструкт Груп“ ЕООД по
Обособена позиця №1 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от участника печалба.

В ценовото предложение по обособена позиция №2 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП№2. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Виа Конструкт Груп“ ЕООД по
Обособена позиця №2 до оценяване и класиране.
IV.Участник „ПСК Виастрой“ ЕООД:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представеният образец №9 „Ценово предложение“ за Обособена позиция №1 не е
подписано от представляващия участника. Поради което комисията, счита, че в този случай
липсва валидно волеизявление от страна на участника за посочените в представения документ
стойности на единичните цени и показатели за ценообразуването им, поради което не е налице и
обвързващо предложение от негова страна.
Също така производствата провеждани по Закона за обществените поръчки са строго
формални административни производства и само в конкретно посочени в закона случаи е налице
възможност да бъдат изискани допълнителни документи и информация. Комисията счита, обаче
че в конкретния случай не е налице такава възможност.
С оглед горното Комисията единодушно РЕШИ:
Предлага участника „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК203212590, със седалище и адрес на
управление:гр. Стара Загора 6000, ж.к. Зона Голеш, представлявано от Стойно Несторов Балтов, с
оферта №53-01-924 от 08.06.2017 год., подадена в 13:00 часа, за Обособена позиция №1 да бъде
отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б. „а“ – участник, който е предложил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за Обособена позиция №1.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представеният образец №9 „Ценово предложение“ за Обособена позиция №2 не е
подписано от представляващия участника. Поради което комисията, счита, че в този случай
липсва валидно волеизявление от страна на участника за посочените в представения документ
стойности на единичните цени и показатели за ценообразуването им, поради което не е налице и
обвързващо предложение от негова страна.
Също така производствата провеждани по Закона за обществените поръчки са строго
формални административни производства и само в конкретно посочени в закона случаи е налице
възможност да бъдат изискани допълнителни документи и информация. Комисията счита, обаче
че в конкретния случай не е налице такава възможност.
С оглед горното Комисията единодушно РЕШИ:
Предлага участника „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК203212590, със седалище и адрес на
управление:гр. Стара Загора 6000, ж.к. Зона Голеш, представлявано от Стойно Несторов Балтов, с
оферта №53-01-924 от 08.06.2017 год., подадена в 13:00 часа, за Обособена позиция №1 да бъде
отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б. „а“ – участник, който е предложил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката за Обособена позиция №2.

V. Участник „БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“, за ОП №1, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от участника печалба.
В ценовото предложение по обособена позиция №1 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП№1. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №1 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД по
Обособена позиця №1 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за ОП№ 2, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от участника печалба.
В ценовото предложение по обособена позиция №2 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП№2. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД по
Обособена позиця №2 до оценяване и класиране.
VI. Участник „ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за ОП №1, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от участника печалба.

В ценовото предложение по обособена позиция №1 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП№1. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №1 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Южноморско“ ДЗЗД по Обособена
позиця №1 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за ОП №2, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от участника печалба.
В ценовото предложение по обособена позиция №2 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП№2. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „Южноморско“ ДЗЗД по Обособена
позиця №2 до оценяване и класиране.
VII. Участник „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представеното ценово предложение за Обособена позиция №1 не е съгласно образеца,
одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката. В
представеното ценово предложение липсва т.4 от образеца, в която се декларират като
обвързващо предложение показателите за ценообразуване на предложените единични цени. И
въпреки, че тези ценови показатели са посочени в поставените в плика анализи на единичните
цени, комисията не следва да приема документ по процедурата, който не съответства на
одобрените и въведени от възложителя образци, а именно образец №9. В противен случай,
комисията би нарушила принципът за равнопоставеност на участниците, прокламиран в чл.2 от
ЗОП и би поставила участниците в неравнопоставено положение. Производства по Закона за
обществените поръчки са строго формални административни производства и неспазването им
води до опорочаване на процедурата. Предвид което комисията не следва да приема представен в
офертата документ, който не съответства на въведените и одобрените от възложителя образци по
процедурата.
С оглед горното Комисията единодушно РЕШИ:

Предлага участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, ЕИК102005075, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас 8000, ул.Цариградска №30, представлявано от Ангел Кънчев Ангелов и Донко
Венков Узунов – с начин на представляване заедно, с оферта с вх. №53-01-930 от 08.06.2017 г., подадена
в 15:46 часа за Обособена позиция №1 да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107,
т.2, б. „а“ – участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката за Обособена позиция №1.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представеното ценово предложение за Обособена позиция №1 не е съгласно образеца,
одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката. В
представеното ценово предложение липсва т.4 от образеца, в която се декларират като
обвързващо предложение показателите за ценообразуване на предложените единични цени. И
въпреки, че тези ценови показатели са посочени в поставените в плика анализи на единичните
цени, комисията не следва да приема документ по процедурата, който не съответства на
одобрените и въведени от възложителя образци, а именно образец №9. В противен случай,
комисията би нарушила принципът за равнопоставеност на участниците, прокамиран в чл.2 от
ЗОП и би поставила участниците в неравнопоставено положение. Производства по Закона за
обществените поръчки са строго формални административни производства и неспазването им
води до опорочаване на процедурата. Предвид което комисията не следва да приема представен в
офертата документ, който не съответства на въведените и одобрените от възложителя образци по
процедурата.
С оглед горното Комисията единодушно РЕШИ:
Предлага участникът „БУРГАСПЪТСТРОЙ“ АД, ЕИК102005075, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас 8000, ул.Цариградска №30, представлявано от Ангел Кънчев Ангелов и Донко
Венков Узунов – с начин на представляване заедно, с оферта с вх. №53-01-930 от 08.06.2017 г., подадена
в 15:46 часа за Обособена позиция №2 да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107,
т.2, б. „а“ – участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на поръчката за Обособена позиция №2.
VIII. Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за Обособена позиция №1, което е
попълнено, съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила
документация по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи,
свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от
участника печалба.
В ценовото предложение по обособена позиция №1 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП №1. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №1 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:

Допуска „Ценовото предложение“ на участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиця
№1 до оценяване и класиране.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на посочения участник и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“ за Обособена позиция №2, което е
попълнено, съгласно образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила
документация по поръчката. Ценовото предложение е подписано от законния представител на
участника. То включва единичните цени за видовете СМР, в които са включени всички разходи,
свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания в образеца обхват и с посочена от
участника печалба.
В ценовото предложение по обособена позиция №2 са посочени показателите за ценообразуване
на оферираните единични цени от участника за ОП №2. Приложени са и анализи на единичните
цени за обособената позиция, които ги потвърждават.
Стойностите на единичните цени, както и на тези на показателите за ценообразуването
съответстват на оповестените стойности в публичното заседание на комисията.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника за Обособена
позиция №2 е изготвена съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя
от документацията за участие в поръчката, поради което с пет гласа „за“ РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „ЩРАБАГ“ ЕАД по Обособена позиця
№2 до оценяване и класиране.
СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ КОМИСИЯТА ОБОБЩИ
РЕЗУЛТАТИТЕ НА ТОЗИ ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА. ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ И
КЛАСИРАНЕ СА ОФЕРТИТЕ НА СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ:
I.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:
1.“ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД;
2.“ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД;
3.“БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД;
4.“ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД;
5.“ЩРАБАГ“ ЕАД;
II.ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:
1.“ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД;
2.“ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД
3.“ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД;
4.“БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД;
5.“ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД;
6.“ЩРАБАГ“ ЕАД;

Преди да пристъпи към оценяване и класиране на допуснатите участници комисията
извърши необходимите изчисления с оглед разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, за което състави
приложение към настоящия протокол - таблица във формат excel и установи, че е налице
хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП, за следните участници:
1.“ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и за двете обособени позиции;
2.“ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД – за обособена позиция №2;
3.“ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД и за двете обособени позиции;

4.“БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД и за двете обособени позиции;
5.“ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД и за двете обособени позиции;
6.“ЩРАБАГ“ ЕАД и за двете обособени позиции;
Посочените участници са предложили единични цени за отделни видове СМР, които
предложения са с числово изражение, което подлежи на оценяване и са повече от 20 на сто поблагоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка. Резултатите от проверката са обективирани в табличен вид, както е посочено
по-горе в протокола. Поради изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията
единодушно реши да изиска от:
1.“ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:
1.1.За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Попълване и профилиране на банкети;
1.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Попълване и профилиране на банкети;

2.“ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД:
2.1.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка;
Фрезоване на повредена асф. настилка;
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори бинтумен разлив за връзка;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Оформяне на канавки;
Рязане на съществуваща асф. настилка;
Попълване и профилиране на банкети;

Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;
Натоварване и извозване на отпадъци;

3.“ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД:
3.1.За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка;
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;
Доставка и машинно полагане на неплътен асф. бетон с дебелина 4 см.
3.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Профилиране и уплътняване на земното легло за направа на пътна настилка;
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;
Доставка и машинно полагане на неплътен асф. бетон с дебелина 4 см.
4.“БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД:
4.1.За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Фрезоване на повредена асф. настилка;
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;
4.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Фрезоване на повредена асф. настилка;
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;
Рязане на съществуваща асф. настилка;

5.“ЮЖНОМОРСКО“ ДЗЗД:
5.1.За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;
5.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Направа на първи битумен разлив за връзка;
Направа на втори битумен разлив за връзка;
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък;
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;

6.“ЩРАБАГ“ ЕАД:
6.1.За обособена позиция №1 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък;
Доставка и машинно полагане на плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Оформяне на канавки;
Рязане на съществуваща асф. настилка;
Попълване и профилиране на банкети;
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;
Натоварване и извозване на отпадъци;
6.2.За обособена позиция №2 за начина на образуване на единичните цени на следните
видове СМР:
Разкъртване на повредена асфалтова настилка;
Доставка на трошен камък и направа на основа от трошен камък;
Доставка и машинно полагане на плътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Доставка и машинно полагане на неплътен асф. бетон с дебелина 4 см.
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с плътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 4 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 6 см;
Асфалтови кърпежи (ръчно) с неплътен асф. бетон с дебелина 8 см;
Оформяне на канавки;
Попълване и профилиране на банкети;
Повдигане (сваляне) на ревизионни шахти;
Натоварване и извозване на отпадъци;
да представят подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от тях
стойности на единичните цени на посочените по-горе видовете СМР от представените ценови
предложение по обособена позиция №1 и Обособена позиция №2 в срок от пет работни дни от
получаване на искането за това.

Предвид горното комисията единодушно реши, че ще продължи своята работа по оценка
на ценовите предложения на допуснатите кандидати по обособените позиции и класиране на
всички участници, след получаване на изисканите, на основание настоящия протокол, подробни
писмени обосновки за начина на образуване на предложените единични цени на видовете СМР,
съгласно направената преценка по чл.72 от ЗОП, отразена в табличен вид – неразделна част от
настоящия протокол.
Настоящият протокол №3 отразява работата на комисията, назначена със Заповед №РД01-366 от 09.06.2017 г. на Кмета на община Царево, извършена на публичното заседание по
чл.57, ал.3 ППЗОП, както и работата ѝ на закритото заседание по разглеждане и проверка на
ценовите предложения на участниците в настоящата процедура и преценката на тези
предложения по чл.72 ЗОП.
Протоколът се състави на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.181, ал.4 от ЗОП
и чл.57 от ППЗОП, и се подписа на 04.08.2017 година в 16:00 часа.
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Подписите са заличне на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД .

