Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СА
ВРЪЧЕНИ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 01.11.2018 г.
ПОЛУЧИЛ:_______________________
Инж. Георги Лапчев
Кмет на Община Царево
Подписът е заличен на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 02.11.2018 г.
след осъществен контрол по реда на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ
Днес, 31.10.2018 г. от 10:00 часа на основание заповед № РД-01-617/31.10.2018 г. на
Кмета на Община Царево, комисия в състав:
Председател: инж.Златин Димов – гл. инспектор „ООРОС” при Община Царево;
Членове: 1 Мария Динкова – гл. юрисконсулт на Община Царево;
2. инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево
се събра, да разгледа и оцени постъпилата оферта по обществена поръчка с предмет: “Зимно
поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за територията на община Царево,
улична мрежа на населени места в община Царево, за зимен експлоатационен сезон - 2017/2018
г., включително до 01.12.2018 г., по обособени позиции”, за Обособена позиция №2: Зимно

поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Царево ІV-класен път
№90087 (I-9(гр.Бургас–гр.Малко Търново) - с.Българи); - BGS3284, ІV-класен път №90081
(I-9(гр.Бургас–гр.Малко Търново)- с.Кости);-BGS2283 и населени места с.Българи, с.Кости,
с.Кондолово.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Установи се, че в деловодството на Община Царево е входирана оферта от „Крис
Мар 1” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул. Бузлуджа №9, представлявано от Киро
Киров, с вх.№ 53-01-1549/30.10.2018 г. в 15:01 часа.
След като разгледа офертата, комисията реши, че допуска кандидата до участие, тъй
като има представени всички необходими документи и отговарят на предварително
заявените от възложителя изисквания.
На база критерия за оценяване „най-ниската цена”, съгласно документацията за
участие в обществената поръчка, комисията извърши следното класиране по обособена
позиция 2, както следва:
За Обособена позиция 2
За тази обособена позиция се оценяват дейности снегопочистване, опесъчаване,
аварийни услуги и товарене машинно
.
Класира:
І –во място: „Крис Мар 1” ЕООД, със седалище и адрес гр. Царево, ул. Бузлуджа
№9, ЕИК 201003460, представлявано от Киро Киров, с предложени единични цени на
основните видове дейности - снегопочистване – със Зил 131 - 50 лв/мчас, Багер САТ- 45
лв/мчас, опесъчаване с Камаз -35 лв/мчас, Транспорт Камаз – 4 лв/км, аварийни услуги със
Зил 131 - 50 лв/мчас, УАЗ – 1,50 лв/км, машинно товарене с Багер САТ- 45 лв/мчас.
За дейност снегопочистване – 10 т.
За дейност опесъчаване – 10 т.
За дейност аварийни услуги – 10 т.
За машинно товарене – 10 т.
10+10+10+10=40 т.
ІІ-ро място: няма.
Комисията приключи своята работа по изготвянето на настоящия протокол на
31.10.2018 г. в 16:00 ч.
Председател: инж. Златин Димов – .......................................
Членове: 1. Мария Динкова – ............................................
2. инж. Златинка Кирякова – ...........................
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

