РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ
№2
От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-542 от 21.09.2017 г. на
Кмета на община Царево за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти чрез
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА
БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО”. Поръчката е
открита с Решение №004 от 16.08.2017 г. на Възложителя и е вписана в Регистъра за
обществените поръчки в АОП № 00079-2017-0004,

Днес, 04.10.2017 година, в изпълнение на горните решения на Кмета на община
Царево се събра комисията, назначена със заповед № РД-01-542 от 21.09.2017 г. на
Кмета на община Царево, в състав:
Председател: Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА – Царево;
Членове:
1.инж. Златинка Кирякова-гл.инженер на Община Царево;
2.Златка Димитрова-гл.счетоводител на Община Царево
на заседание, свикано от председателя на комисията, със задача да отвори и
оповести ценовите оферти на допуснатите в открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА
НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО”.
Заседанието бе открито от Председателя на комисията в 10:00 часа. Комисията
заседава в пълен състав.
На публичното заседание не присъстваха упълномощени представители на
участниците.
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Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертата по
другите показатели, съгласно чл.57, ал.3 ППЗОП, както следва:

№
по
ред

Име на участника

1. „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД,
ЕИК 147002692

ОК 1 – срок
за
изпълнение
на
доставката

ОК 2 - срок за
подмяна на
доставена
стока

100 точки

100 точки

В изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Председателят на комисията пристъпи към
отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника и оповести
предложените единични цени без ДДС:
I. „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК 147002692 е представило подписано и
подпечатано Ценово предложение – образец №9, както са предложени следните единични цени:

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Вид изделие
(артикул)
Бетонови тротоарни
плочи-вибропр.
Бетонови тротоарни
плочи-вибропр.
Бетонови тротоарни
плочи-вибропр.
Бетонови тротоарни
плочи-вибропр.
Бетонови тротоарни
плочи-вибропр.
Бетонови тротоарни
плочи-вибропр.
Тактилни плочи
“Стоп“ вибропр.
Тактилни плочи
„Линия“ вибропр.
Бетонови тротоарни
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размер
см

цвят

ед.
мярка

30/30/5

сиви

бр.

ед.цена с включени
транспортни
разходи
0.99 лева
1.09 лева

30/30/5

цветни

бр.
1.99 лева

60/30/5

сиви

бр.
2.19 лева

60/30/5

цветни

бр.
2.19 лева

40/40/5

сиви

бр.
2.39 лева

40/40/5

цветни

бр.
2.39 лева

40/40/5

цветни

бр.
2.39 лева

40/40/5

цветни

бр.
2.89 лева
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60/40/5
50/35/18

цветни
сиви

бр.
бр.

6.89 лева

50/30/18

сиви

бр.

5.19 лева

50/25/15

сиви

бр.

4.49 лева

50/25/10

сиви

бр.

3.09 лева

50/16/8

сиви

бр.

1.69 лева

50/16/8

цветни

бр.

1.69 лева

10

сиви

кв.м

18.99 лева

17. Тротоарни павета

10

цветни

кв.м

19.99 лева

18. Тротоарни павета

8

сиви

кв.м

15.99 лева

19. Тротоарни павета

8

цветни

кв.м

16.99 лева

20. Тротоарни павета

6

сиви

кв.м

16.25 лева

21. Тротоарни павета

6

цветни

кв.м

18.25 лева

22. Тротоарни павета

20/10/4

цветни

бр.

0.22 лева

23. Тротоарни павета

20/16/6

сиви

бр.

0.46 лева

24. Тротоарни павета

20/16/6

цветни

бр.

0.52 лева

25. Тротоарни павета

20/16/8

сиви

бр.

0.46 лева

26. Тротоарни павета

20/16/8

цветни

бр.

0.49 лева

27. Тротоарни павета

20/20/10

сиви

бр.

0.76 лева

28. Тротоарни павета

20/20/10

цветни

бр.

0.80 лева

30. Тротоарни павета
„мити“ вибропр.
31. Тротоарни павета
„мити“ вибропр.
32. Тротоарни павета
„мити“ вибропр.
33. Тротоарни павета
„мити“ вибропр.
34. Бетонов улей с
метална решетка
35. Ограничители за
паркинг и тротоар

20/10/4

сиви

бр.

0.43 лева

20/10/4

цветни

бр.

0.44 лева

20/10/6

сиви

бр.

0.57 лева

20/10/6

цветни

бр.

0.58 лева

бр.

7.00 лева

бр.

16.00 лева

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

плочи-вибропр.
Бетонови бордюривибропр.
Бетонови бордюривибропр
Бетонови бордюривибропр.
Бетонови бордюривибропр
Бетонови бордюривибропр.
Бетонови бордюривибропр.
Тротоарни павета
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50/17/15см
20/20/55

сиви
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36. Ограничители за
паркинг и тротоар
37. Ограничители за
паркинг „топка“
38. Плочи за паркинг –
вибропр.
39. Плочи за паркинг –
вибропр

20/20/55

цветни

бр.

20.00лева

цветни

бр.

32.73лева

60/40/10см

сиви

бр.

4.29 лева

30/30/8

сиви

бр.

1.24 лева

В случай, че Възложителят се нуждае от доставка на стоки, които не са посочени в
техническата спецификация, „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК 147002692 предлага да
достави съответните артикули при единични цени с отстъпка от 20 % (двадесет процента) от
официалната ни ценова листа.
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.
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК
147002692 и установи:
Представен е образец №9 „Ценово предложение“, 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 всички видове артикули .Посочен е и процент отстъпка за доставка на стоки,
които не са посочени в техническата спецификация.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника е изготвена
съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя от документацията за
участие в поръчката, поради което единидушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД,
ЕИК 147002692 до оценяване и класиране.
Комисията продължи оценката на офертата по останалите показатели, съгласно
утвърдената методика:
ОК 3 – предложен процент отстъпка от официалната ценова листа на
участника за артикули, непосочени в техническата спецификация.
ОК 3 = Прi /Прmax х 100, където:
Прmax е най-високият предложен процент отстъпка от официална ценова листа
за артикули, непосочени в техническата спецификация
Прi е предложеният процент отстъпка от официалната ценова листа на
съответния участник за артикули, непосочени в техническата спецификация.
За ОК 3 участникът „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД получава:
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ОК 3 = Прi /Прmax х 100
ОК3= 20/20 x 100
ОК 3 = 100 точки

Финансова оценка на офертата:
ФО – предложена от участника обща стойност на единичните цени, посочени в
Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка, без включен ДДС и с включени
транспортни разходи.
Общата стойност е сборът на единичните цени, посочени от участника в Ценовото
му предложение.
ФО = (Цmin / Цi) х 100, където:
Цmin е най-ниската предложена обща стойност на единичните цени, посочена в
Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС и с включени
транспортни разходи;
Цi е предложената обща стойност на единичните цени, посочена в ценовото
предложение на съответния участник без включен ДДС и с включени транспортни разходи.

За ФО участникът „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД получава:
ФО = (Цmin / Цi) х 100
ФО = (235 / 235) х 100
ФО= 100 точки

Комиясията премина към оценка за качество на офертата: броят получени точки от
качествените показатели по следната формула:
ОК = ОК 1 + ОК 2 +ОК3
ОК = 100+100+100
ОК= 300 точки

Крайнота оценка на офертата Комисията извърши с комплексна оценка по следната
формула:
КО = ФО х 4,0 + ОК х 6,0, където:
КО – комплексна оценка
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ФО – финансова оценка
ОК – оценка за качество
4,0 и 6,0 – коефициенти за тежест

За КО участникът „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД получава:
КО = ФО х 4,0 + ОК х 6,0
КО = 100 х 4,0 + 300 х 6,0,
КО = 400 + 1800
КО= 2200 точки
Въз основа на получените резултати по критерия за определяне на икономически
най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена комисията извърши следното
класиране:
I-во място: „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК:147002692, със
седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Северна промишлена зона УПИ II в кв. 28 по
ПУП Бургас, с комплексна оценка 2200 точки.
II-ро място: няма
С оглед направените констатации, комисията предлага на Възложителя да сключи
договор за възлагане на обществената поръчка с класирания на първо място участник, както
следва:
I-во място: „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК:147002692, със седалище
и адрес на управление: гр.Бургас, Северна промишлена зона УПИ II в кв. 28 по ПУП
Бургас,

С тези действия приключи работата на Комисията по оценка на офертите.
Настоящият протокол е изготвен на 04.10.2017 г. 11:29 часа.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както
следва:
КОМИСИЯ:
Председател:...................................
(Илина Ангелова)
Членове:
1.............................
(инж. Златинка Кирякова)
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6

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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