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ОБЩИНА ЦАРЕВО

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………..
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
Дата: 04.10.2017 г.
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5
от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

ДОКЛАД
По чл. 103, ал. 3 от ЗОП
От комисията, назначена със Заповед № РД-01-542 от 21.09.2017 г. на Кмета на Община
Царево
Относно: Разглеждане, оценка и класиране на представените оферти чрез открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА
БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАПЧЕВ,
Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА
БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО” с Решение №004 от
16.08.2017 г. на Възложителя и е вписана в Регистъра за обществените поръчки в АОП
№ 00079-2017-0004.
На 21.09.2017 година, в изпълнение на Решение № 004 от 16.08.2017 г., комисията,
назначена със Заповед № РД-01-542 от 21.09.2017 г. на Кмета на Община Царево, се
събра в 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на Община Царево,
със задача да отвори офертите, подадени за участие в обществената поръчка с
предмет: „ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА
ЦАРЕВО”, както и да разгледа, оцени и класира представените оферти.
Възложителят беше поставил срок за извършване/приключване на работата на
комисията до 01.12.2017 г.
Работният процес на комисията протече при стриктно спазване на
законоустановените процесуални и материални разпоредби на ЗОП и ППЗОП, както и в
изпълнение на утвърдения от Председателя график за нейната работа.
Процедурата се проведе от 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;
Заседанието беше открито от председателя на комисията в 10:00 часа.
Присъстваха всички редовни членове на комисията.
На основание чл.54, ал.2 от ЗОП на публичното заседание присъстваха
упълномощени представители на следните участници :
1. За „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК 147002692-Живко Райчев
Раев, упълномощен с пълномощно с изх. № 64/20.09.2017 г.;
На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти – 1 (един)
брой, подадена в срока до 20.09.2017г. 17:00 часа с протокола по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП от деловодството на възложителя.
На комисията беше представена 1 (един) брой опаковка с оферта за участие,
както следва:

№
по
ред

Име на участника

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

Дата на
подаване на
офертата

Час на
подаване на
офертата

Вхо
дящ

20.09.2017 г.

15:30 ч.

53011539

ном
ер

Всички действия на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на
офертите са обективирани и посочени в Протокол № 1 и 2,от работата на комисията.
На първото публично заседание на 21.09.2017г. /10:00 часа/, след като получи 1
/един/ брой оферта, комисията констатира, че опаковката на офертата на участника в
процедурата е непрозрачна и с ненарушена цялост. След което Председателя на
комисията пристъпи към отварянето им.
I. Комисията отвори предложението на участника, съдържащ се в запечатаната
непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и извърши проверка за наличието
на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1 ППЗОП, както за административното
съответствие на представените документи с описа им, приложен в офертата, както и на
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Комисията установи следното:
1. Участник № 1 „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на „ЛЕОБЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести

наличието на един брой папка, съдържаща: изискуемите документи, относно критериите за
подбор и условията за участие в процедурата, техническо предложение и отделен запечатан,
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение на участника, както и отделния запечатан и
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови пераметри“
След извършване на горните действия, Председателят обяви приключване на
публичната част от заседанието и комисията продължи работата си при условията на
закрито заседание.
Комисията разгледа представените от участниците документи, установяващи
съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, респективно обективира констатациите от извършената проверка в Протокол №
1, приключен на 28.09.2017 г.
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в документите
по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, поради което
счете, че представените документи доказват съответствието на участника с изискванията по
чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „б”, т.8, т.10 от ЗОП и с минималните
изисквания, поставени от възложителя.
Предвид това комисията единодушно реши, че е налице пълно съответствие на
Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.
Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за обществена поръчка и в
документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради което Техническото
предложение на участника следва да бъде разгледано.
II. Разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници.
Като следващо действие, комисията пристъпи към проверка за съответствие на
техническото предложение на допуснатите оферти с предварително обявените условия.
Резултатите от проверката се съдържат в Протокол № 1 на помощния орган, който се
предава на възложителя в едно с настоящия доклад и е неразделна част от него.
След разглеждане на допуснатите оферти в частта им техническо предложение и
проверка на пълнотата и съответствието на съдържанието им, съгласно документацията
и приложения образец, комисията е взела следните решения:

2/ Комисията допусна до по-нататъшно участие участника: „ЛЕО-БЕТОНОВИ
ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД.
III. Оценка на офертите на допуснатите участници по показатели, извън ценовия
показател.
Оценяването и класирането на офертите се извърши по критерия за
възлагане „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”.
Комисията продължи своята работа, като извърши оценка на офертата на
участника по показатели, извън цената.
Комисията обективира оценките на участниците по другите показатели, извън
цената в Протокол № 1, приключен на 28.09.2017г.
Оценките са както следва:
За ОК 1 участникът „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД:
ОК 1 = (Сmin / Сi) х 100
ОК 1 = (1 / 1) х 100

ОК1= 100 точки
За ОК2 участникът „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД:
ОК 2 = (СПmin / СПi) х 100
ОК 2 = (1 / 1) х 100
ОК 2= 100 точки
След извършване на горните действия, свързани с поставяне на оценки по
техническите показатели, комисията взе решение на обяви датата за публично
заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите
участници. Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите
участници се извърши от 10:00 часа на 04.10.2017 година (сряда) в заседателната зала в
сграда фронт-офис на община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух“ №36, ет.2, гр.
Царево.
На публичното заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
присъстваха всички редовни членове на комисията, назначена със Заповед № РД-01542/21.09.2017г.
На заседанието не присъстваха упълномощени представители на участника. Не
присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Преди отварянето на ценовите предложения, комисията обяви резултатите от
оценяването на офертата по другите показатели извън ценовото предложение.
IV. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения.
В изпълнение на чл.57, ал.3 ППЗОП, Председателят на комисията пристъпи към
отваряне на пликa с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника и оповести
предложените единични цени за видовете артикули.
1. „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.

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.

размер
см

цвят

ед.
мярка

30/30/5

сиви

бр.

30/30/5

цветни

бр.

60/30/5

сиви

бр.

ед.цена с включени
транспортни
разходи
0.99 лева
1.09 лева
1.99 лева
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.

9.

Бетонови тротоарни
плочи-вибропр.
Бетонови бордюривибропр.
Бетонови бордюривибропр
Бетонови бордюривибропр.
Бетонови бордюривибропр
Бетонови бордюривибропр.
Бетонови бордюривибропр.
Тротоарни павета

2.89 лева
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
36. Ограничители за
паркинг и тротоар
37. Ограничители за
паркинг „топка“
38. Плочи за паркинг –
вибропр.

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

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

50/17/15см
20/20/55

сиви

бр.

16.00 лева

20/20/55

цветни

бр.

20.00лева

цветни

бр.

32.73лева

сиви

бр.

4.29 лева

60/40/10см

39. Плочи за паркинг –
вибропр

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.
След отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника,
приключи публичната част на заседанието..
Комисията продължи своята работа по разглеждане на ценовата оферта в
закрито заседание. След което се извърши проверка за пълнотата и съответствието ѝ 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 и констатациите на комисията
бяха отразени в Протокол № 2, приключен на 04.10.2017г.
V. Оценяване на ценовите предложения по финансовия показател за оценка и по
показател ОК3 .

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:
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

Комисията 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
VI. Комисията пристъпи към определяне на комплексна оценка, съобразно
методиката за оценка на офертите
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от
индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели,
отразяващи оптималното съотношение качество/цена.
Крайнaта оценка на офертата Комисията извърши с комплексна оценка по следната
формула:
КО = ФО х 4,0 + ОК х 6,0, където:
КО – комплексна оценка
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
VII. Като следващо свое действие комисията извърши класиране на офертите на
участниците, съобразно определената комплексна оценка:
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 договори за възлагане на обществената поръчка с класираният 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.
На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП представяме на Вашето внимание
настоящият доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за утвърждаване и за приемане на работата
на комисията, назначена със Заповед № РД-01-542 от 21.09.2017г. на Кмета на Община
Царево. Като приложени към него представяме протоколи от работата на комисията,
подробно посочени по-горе.
Приложение: два броя протоколи от работата на Комисията, назначена със
Заповед № РД-01-542 от 21.09.2017г. на Кмета на Община Царево.

Гр. Царево, ………………………..2017 година.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................
Илина Ангелова – юрисконсулт на община Царево
ЧЛЕНОВЕ:
1.............................
(инж.Златинка Кирякова)
2...............................
(Златка Димитрова)

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

