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ПРОТОКОЛ
за разглеждането, оценката и класирането на офертите за участие в
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява с
предмет „Извършване на текущи ремонти на територията на Община Кубрат по
обособени позиции, както следва:
1.
Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат,
ул. „Цар Иван Асен И“ № 4;
2.
Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисерци и
сграда ДСП - гр. Кубрат; Довършителни ремонтни дейности в ДСХ с. Тертер;
Текущ ремонт на общински жилища в гр. Кубрат; Ремонтни дейности в Градски
стадион - гр. Кубрат;
3.
Текущ ремонт на ритуална зала в с. Беловец; Текущ ремонт на
автоспирка в с. Горичево; Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Горичево;
Текущ ремонт на фасада на сграда - Кметство с. Горичево;
4.
Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Равно; Текущ ремонт на
сграда - Кметство с. Равно; Текущ ремонт на сграда в гробищен парк в с. Медовене;
Текущ ремонт на сградата - Кметство с. Звънарци; Текущ ремонт на автоспирка в
с. Звънарци;
5.
Текущ ремонт на автоспирка в с. Савин; Текущ ремонт на ограда
около езеро в с. Севар”
В изпълнение на Заповед № 581/20.09.2017 г. на Кмета на Община Кубрат,
комисия в състав:
Председател: Женифер Пойраз - заместник-кмет и правоспособен юрист
Членове:
1. Елис Зайкърова - главен експерт „БФТРЗФК“
2. Грета Тодорова - главен специалист „КРС“
Резервни членове:
Светлана Кирилова - главен юрисконсулт
Теменужка Минева - главен специалист „КРС“
се събра на 20.09.2017 г., от 10.00 часа, в Заседателната зала на Община Кубрат,
ет. 2, гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, със задача - отваряне, разглеждане и оценка на
постъпилите оферти, подадени за участие в процедура по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) - събиране на оферти с обява с предмет „Извършване на
текущи ремонти на територията на Община Кубрат по обособени позиции, както следва:
1. Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар
Иван Асен II“ № 4;
2. Текущ ремонт на сграда ДСП -с. Севар, сграда ДСП - с. Бисерци и сграда ДСП
- гр. Кубрат; Довършителни ремонтни дейности в ДСХ с. Тертер; Текущ ремонт на
общински жилища в гр. Кубрат; Ремонтни дейности в Градски стадион —гр. Кубрат;
3. Текущ ремонт на ритуална зала в с. Беловец; Текущ ремонт на автоспирка в с.
Горичево; Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Горичево; Текущ ремонт на фасада
на сграда - Кметство с. Горичево;

4. Текущ ремонт на Клуб на пенсионера в с. Равно; Текущ ремонт на сграда Кметство с. Равно; Текущ ремонт на сграда в гробищен парк в с. Медовене; Текущ
ремонт на сградата - Кметство с. Звънарци; Текущ ремонт на автоспирка в с. Звънарци;
5. Текущ ремонт на автоспирка в с. Савин; Текущ ремонт на ограда около езеро в
с. Севар” и започна работа в пълен състав.
Съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с
който длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилите оферти на
председателя на комисията.
Комисията констатира, че в първоначално определения срок определен в Обява №
1 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и Информация за
публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,
ал. 3 от ЗОП, изх. № УД-02-20-1122/29.08.2017 г. е постъпила по една оферта за всяка от
обособените позиции.
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки с Информация за
публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20,
ал. 3 от ЗОП, изх. № УД-02-17-860/14.09.2017 г. е удължен първоначалният срок за
получаване на оферти.
Председателят на комисията пристъпи към изпълнение на своите задължения и
запозна членовете на комисията с предстоящата работа, като направи кратко въведение
за хода на процедурата.
Председателят на комисията констатира, че видно от Протокола по чл. 48, ал. 6 от
ЗОП в определения срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 19.09.2017 г. са
постъпили 12 (дванадесет) оферти и ги представи, а именно:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Нордстрой ЕООД за ОП № 3
Нордстрой ЕООД за ОП № 2
Нордстрой ЕООД за ОП № 4
Нордстрой ЕООД за ОП № 1
Нордстрой ЕООД за ОП № 5
ЕТ Крит-Беркант Мехмед за ОП №
1,2,3, 4,5
Бобстрой ЕООД за ОП № 1
Бобстрой ЕООД за ОП № 2
Бобстрой ЕООД за ОП № 3
Бобстрой ЕООД за ОП № 4
Бобстрой ЕООД за ОП № 5
Тидас ЕООД за ОП № 3

УД-02-20-1173
УД-02-20-1174
УД-02-20-1175
УД-02-20-1176
УД-02-20-1177
УД-02-22-548

13.09.2017 г.
13.09.2017 г.
13.09.2017 г.
13.09.2017 г.
13.09.2017 г.
18.09.2017 г.

11:18
11:19
11:20
11:20
11:21
16:01

УД-02-22-550
УД-02-22-551
УД-02-22-552
УД-02-22-553
УД-02-22-554
УД-02-22-555

19.09.2017 г.
19.09.2017 г.
19.09.2017 г.
19.09.2017 г.
19.09.2017 г.
19.09.2017 г.

15:50
15:55
15:59
15:59
16:00
16:47

След запознаване със списъка с постъпилите оферти, членовете на комисията и
председателя й, подписаха декларация съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл.
103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието не присъстваха лица по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от
Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в
запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки
участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя. Заведени са
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в Регистъра на обществените поръчки в деловодството на Община Кубрат, с посочено
точно време (дата, час и минути) на постъпване.
Резултати от работата на комисията
I.
Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на
ценовите предложения на участниците
1. Нордстрой ЕООД за ОП № 1
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 1 - 12 643,03 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
2. Нордстрой ЕООД за ОП № 2
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 2 - 27 240,62 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
3. Нордстрой ЕООД за ОП № 3
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 3 - 9 731,82 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
4. Нордстрой ЕООД за ОП № 4
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 4 - 12 691,85 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
5. Нордстрой ЕООД за ОП № 5
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдърж ание. Н а основание чл. 97, ал. 3 от П П ЗО П

оповести

предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 5 - 11 183,37 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
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6. ЕТ Крит-Беркант Мехмед за ОП № 1 ,2 ,3 , 4, 5
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 1 - 12 393,60 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
за обособена позиция № 2 - 26 178,00 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
за обособена позиция № 3 - 10 413,90 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
за обособена позиция № 4 - 12 634,90 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
за обособена позиция № 5 - 11 136,00 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
7. Бобстрой ЕООД за ОП № 1
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 1 - 13 456,89 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
8. Бобстрой ЕООД за ОП № 2
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 2 - 26 286,63 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
9. Бобстрой ЕООД за ОП № 3
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 3 - 9 586,55 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.

10. Бобстрой ЕООД за ОП № 4
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
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оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 4 —13 185,00 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
11. Бобстрой ЕООД за ОП № 5
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне
на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за участие в процедурата на участника и
оповести нейното съдържание. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП оповести
предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 5 - 11 434,48 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо и ценово предложение на
участника.
12. Тидас ЕООД за ОП № 3
Предвид изискването на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП,
отваряне на постъпила запечатана непрозрачна опаковка за
участника и оповести нейното съдържание. На основание
оповести предложената от него цена, както следва:
за обособена позиция № 3 - 9 490,38 лв. без ДДС
Тримата членове на комисията подписаха техническо
участника.

комисията пристъпи към
участие в процедурата на
чл. 97, ал. 3 от ППЗОП

и ценово предложение на

С горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията спря работата си на 20.09.2017 г. в 11:00 часа.
Комисията в пълен състав продължи работата си в закрито заседание на
21.09.2017г. в 10:15 часа.
В процеса на работа комисията констатира, че при обявяване на процедурата е
допусната явна техническа грешка в Техническата спецификация за обособена позиция
№ 1 Текущ ремонт на част от сграда - общинска собственост, гр. Кубрат, ул. „Цар Иван
Асен II“ № 4 в позиция № 17. С писмо изх. № УД-02-20-1189/18.09.2017 г., възложителят
е направил разяснение, изразяващо се в следното: в позиция № 17 вместо „Доставка и
монтаж на PVC прозорец 4”,6х 1,4“ да се чете: „Доставка и монтаж на PVC прозорец
1,6x1,4“.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя на участниците
подали оферти за участие в процедурата.
1. Нордстрой ЕООД за ОП № 1
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото не съответства на изискванията на техническата
спецификация и условията на поръчката. Съгласно документацията от участие се
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отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените
условия и частност не отговарят на изискванията на техническите спецификации.
В Образец № 2 Оферта участникът заявява, че подава оферта при условията,
обявени от възложителя и приети от тях.
С Образец № 8 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, същият
декларира, че е получил посредством „Профила на купувача” документация за участие и
е запознат с указанията и условията за участие в обявената процедура.
При този вид процедури няма законово изискване за поставяне на ценовото
предложение в отделен плик, същото на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП се обявява при
отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
След обстоен преглед и анализ на Ценовото предложение на допуснатия участник
комисията констатира, че не е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. Същото не е съобразено с условията на поръчката. Участникът
не е остойностил позиция № 17, съобразно изискванията на възложителя.
Съгласно документацията за участие, отговорност за евентуално допуснати
грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът
в обществената поръчка. Когато бъдат открити несъответствия в цените, техния сбор или
друга грешка, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП, ценовото
предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не
се отваря. По аналогия с тази разпоредба, комисията реши да не допуска до класиране
ценовата оферта на участника.
Предвид горното комисията установи, че офертата на участника не отговаря
на предварително обявените от възложителя в документацията за участие условия.
На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП и направените
констатации комисията единодушно реши:
Предлага на възложителя участникът Нордстрой ЕООД да бъде отстранен от
по-нататъшно участие в настоящата процедура за обособена позиция № 1.
2. Нордстрой ЕООД за ОП № 2
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособена позиция № 2.
3. Нордстрой ЕООД за ОП № 3
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
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След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособена позиция № 3.
4. Нордстрой ЕООД за ОП № 4
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособена позиция № 4.
5. Нордстрой ЕООД за ОП № 5
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
доку ментацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособена позиция № 5.
6. ЕТ Крит-Беркант Мехмед за ОП № 1, 2, 3, 4, 5
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
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нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5.
7. Бобстрой ЕООД за ОП № 1
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
След обстоен преглед и анализ на Ценовото предложение на допуснатия участник
комисията констатира, че не е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. Същото не е съобразено с условията на поръчката. Участникът
не е остойностил позиция № 17, съобразно изискванията на възложителя. Съгласно
документацията от участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на
предварително определените условия и частност не отговарят на изискванията на
документацията за участие.
В Образец № 2 Оферта участникът заявява, че подава оферта при условията,
обявени от възложителя и приети от тях.
С Образец № 8 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, същият
декларира, че е получил посредством „Профила на купувача” документация за участие и
е запознат с указанията и условията за участие в обявената процедура.
Съгласно документацията за участие, отговорност за евентуално допуснати
грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът
в обществената поръчка. Когато бъдат открити несъответствия в цените, техния сбор или
друга грешка, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.
Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП, ценовото
предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не
се отваря. По аналогия с тази разпоредба, комисията реши да не допуска до класиране
ценовата оферта на участника.
Предвид горното комисията установи, че офертата на участника не отговаря
на предварително обявените от възложителя в документацията за участие условия.
На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с чл. 195 от ЗОП и направените
констатации комисията единодушно реши:
Предлага на възложителя участникът Бобстрой ЕООД да бъде отстранен от
по-нататъшно участие в настоящата процедура за обособена позиция № 1.
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8. Бобстрой ЕООД за ОП № 2
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособена позиция № 2.
9. Бобстрой ЕООД за ОП № 3
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособена позиция № 3.
10. Бобстрой ЕООД за ОП № 4
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
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Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособена позиция № 4.
11. Бобстрой ЕООД за ОП № 5
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособена позиция № 5.
12. Тидас ЕООД за ОП № 3
Комисията прегледа всички документи на участника относно личното състояние и
не констатира липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние.
След обстоен преглед и анализ на Техническото предложение на участника,
комисията счита, че същото съответства на изискванията на техническата спецификация
и условията на поръчката.
Допуснатия участник е спазил изискванията на възложителя по отношение на
ценовото предложение. След проверка за аритметични грешки се установи, че не са
допуснати такива и от участника са остойностени всички позиции.
Комисията установи, че участникът отговаря на поставените от възложителя
изисквания към личното състояние и на изискванията заложени от Възложителя в
документацията за участие в процедурата.
На основание направените констатации комисията единодушно реши:
Допуска участника до по-нататъшно участие в настоящата процедура за
обособена позиция № 3.
Комисията спря работата си на 21.09.2017 г. в 11:55 часа.
Комисията в пълен състав продължи работата си в закрито заседание на
25.09.2017 г. в 15:30 часа.
II. След цялостното разглеиедане и оценяване на офертите на основание чл.
58, ал. 1 от ППЗОП, комисията премина към класиране на допуснатите участници,
чиито оферти отговарят на предварително обявените от възложителя условия,
съгласно критерия за възлагане: Икономически най-изгодната оферта, определена
въз основа на критерия «най-ниска цена», както следва:
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За обособена позиция № 1
> 1-во място ЕТ Крит-Беркант Мехмед с предложена цена 12 393,60 лв. без
ДДС
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на
първо място участник ЕТ Крит-Беркант Мехмед за обособена позиция № 1.
За обособена позиция № 2
> 1-во място ЕТ Крит-Беркант Мехмед с предложена цена 26 178,00 лв. без
ДДС

> 2-ро място Бобстрой ЕООД с предложена цена 26 286,63 лв. без ДДС
> 3-то място Нордстрой ЕООД с предложена цена 27 240,62 лв. без ДДС
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на
първо място участник ЕТ Крит-Беркант Мехмед за обособена позиция № 2.
За обособена позиция № 3
> 1-во място Тидас ЕООД с предложена цена 9 490,38 лв. без ДДС
> 2-ро място Бобстрой ЕООД с предложена цена 9 586,55 лв. без ДДС
> 3-то място Нордстрой ЕООД с предложена цена 9 731,82 лв. без ДДС
> 4-то място ЕТ Крит-Беркант Мехмед с предложена цена 10 413,90 лв. без
ДДС
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на
първо място участник Тидас ЕООД за обособена позиция № 3.
За обособена позиция № 4
> 1-во място ЕТ Крит-Беркант Мехмед с предложена цена 12 634,90 лв. без
ДДС
> 2-ро място Нордстрой ЕООД с предложена цена 12 691,85 лв. без ДДС
> 3-то място Бобстрой ЕООД с предложена цена 13 185,00 лв. без ДДС
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на
първо място участник ЕТ Крит-Беркант Мехмед за обособена позиция № 4.
За обособена позиция № 5
> 1-во място ЕТ Крит-Беркант Мехмед с предложена цена 11 136,00 лв. без
ДДС
> 2-ро място Нордстрой ЕООД с предложена цена 11 183,37 лв. без ДДС
> 3-то място Бобстрой ЕООД с предложена цена 11 434,48 лв. без ДДС
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на
първо място участник ЕТ Крит-Беркант Мехмед за обособена позиция № 5.
Комисията спря работата си на 25.09.2017 г. в 16:45 часа.
Н а с т о я щ и я т п р о т о к о л е с ъ с т а в е н н а о с н о в а н и е ч л . 103, ал . 3 о т З О П на

25.09.2017 г. в 16:45 часа и на основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП предаден на
Възложителя за утвърждаване заедно е цялата документация.
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След утвърждаване от Възложителя, настоящият протокол в един и същи ден
да се изпрати на участниците и да се публикува в Профила на купувача при
условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Комисия в състав:
Председател:

Заличена информация, на
основание чл. 23 от 33/1Д

(51£. Пойраз)
Заличена информация, на
Членове:
1.

основание чл. 23 от 33/1Д
П Г тт/д а т т ' " *

Заличена информация, на
2.

основание чл. 23 от 33/1Д
(Гр. Тодорова)
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