ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК-157 от 24.01.2019 г.на Кмета на Община
Силистра – д-р Ю. Н. Н., за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка за поръчка за „строителство”, открита с Решение №ЗК–1906 от
07.12.2018 г. и изменена с Решение №ЗК-1983 от 17.12.2018 г., по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона
за обществените поръчки /ЗОП/, чрез „открита процедура“ с предмет: „Ремонт и реконструкция
на улица „Вапцаров“ в участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до кръстовището с
ул. „Велико Търново““.
На 07.03.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на
Община Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК-157 от
24.01.2019 г. на кмета на Община Силистра – д-р Ю. Н. Н., за отваряне, разглеждане, оценка и
класиране на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет: „Ремонт и
реконструкция на улица „Вапцаров“ в участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до
кръстовището с ул. „Велико Търново““.
На заседанието присъства представител на участника „Пътперфект-Т“ ЕАД – инж. П. И. М.,
което обстоятелство бе отбелязано в Регистъра на присъствалите лица при отваряне на ценовите
предложения на участниците.
Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател „Техническа оценка“,
след което пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по реда
на постъпване на офертите и оповести ценовите предложения:

ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРСЕК“
Обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 538 999,84 лв. (петстотин тридесет и
осем хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки) без ДДС.
ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ СИЛИСТРА“
Обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 537 415,33 лв. (петстотин тридесет и
седем хиляди четиристотин и петнадесет лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.
„ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД
Обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 543 186,66 лв. (петстотин четиридесет и
три хиляди сто осемдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
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Комисията продължи своята работа на закрито заседание с подробно разглеждане на
ценовите предложения за съответствие с изискванията на Възложителя и направи следните
констатации:
ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРСЕК“
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изисквания на
Възложителя – приложена е Количествено – стойностна сметка, отразяваща образуването на
общата цена за изпълнение без включен ДДС, съобразно посочените количества и обем,
придружена с анализи на ценообразуване на хартиен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Приложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия
финансов ресурс, определен от Възложителя. Предложението е в съответствие с предварително
обявените условия.
ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ СИЛИСТРА“
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изисквания на
Възложителя – приложена е Количествено – стойностна сметка, отразяваща образуването на
общата цена за изпълнение без включен ДДС, съобразно посочените количества и обем,
придружена с анализи на ценообразуване на хартиен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Приложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия
финансов ресурс, определен от Възложителя. Предложението е в съответствие с предварително
обявените условия.
„ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД
Ценовото предложение на участника отговаря на предварително заложените изисквания на
Възложителя – приложена е Количествено – стойностна сметка, отразяваща образуването на
общата цена за изпълнение без включен ДДС, съобразно посочените количества и обем,
придружена с анализи на ценообразуване на хартиен носител. Не са открити аритметични
несъответствия. Приложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия
финансов ресурс, определен от Възложителя. Предложението е в съответствие с предварително
обявените условия.

Предвид гореизложеното, комисията допуска предложенията участниците до оценка на
показател „Предлагана цена“, съгласно методиката за оценка.
Участник
ДЗЗД „ОДЕСОС –
ПАРСЕК“
ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ
СИЛИСТРА“
„ПЪТПЕРФЕКТ-Т“
ЕАД

Предлагана цена в лева
без ДДС
538 999,84 лв.

Оценка по показател
Предлагана цена
49,85 т.

537 415,33 лв.

50 т.

543 186,66 лв.

49,47 т.

Предвид оценките на комисията по показател П1 – „Начин на изпълнение“ и показател П2 –
„Предлагана цена“, същата пристъпи към прилагане на методиката за образуване на комплексната
оценка (КО) и класиране на участниците, както следва:
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Участник

Начин на
изпълнение
П1

ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРСЕК“
ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ
СИЛИСТРА“
„ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД

Предлагана
цена
П2

Комплексна
оценка

25 т.
50 т.

49,85 т.
50 т.

П1 + П2
74,85 т.
100 т.

25 т.

49,47 т.

74,47 т.

Класиране

IІ място
I място
III място

Комисията класира участниците, както следва:
I място: ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ СИЛИСТРА“, с комплексна оценка от 100 точки;
ІІ място: ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРСЕК“, с комплексна оценка от 74,85 точки;
ІІІ място: „ПЪТПЕРФЕКТ-Т“ ЕАД, с комплексна оценка от 74,47 точки

Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя участника ДЗЗД „ПЪТ РЕМОНТ
СИЛИСТРА“, гр. София да бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка.
Мотиви: не са налице основания за отстраняване от процедурата; участника отговаря на
критериите за подбор; офертата е получила най – висока оценка при прилагане на избрания
критерий за възлагане.
С това комисията приключи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти за участие в настоящата обществена поръчка.
Настоящият протокол е съставен на 11.03.2019 г.

Председател: инж. Т. Б.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД

Членове:
1. Н. Н.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД

2. П. П.

заличено обстоятелство на осн. чл. 2 ЗЗЛД
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