
1 

 

УТВЪРДИЛ: 

     / Кмет на Община  

        Полски Тръмбеш – Георги Чакъров/ 

             …………………….2019 г. 

ПРОТОКОЛ 

 

на комисия по чл. 97  от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и чл. 63, ал.4 от Вътрешните правила за управление цикъла на обществени 

поръчки в Община Полски Тръмбеш. 

 

 

Днес, 21.05.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Полски Тръмбеш се 

проведе заседание на Комисия назначена със Заповед № СА-03-04-3177/5/ от 21.05.2019 г. на 

Кмета на Общината в състав: 

    Председател: 

 инж. Лариса Михайловна Тодорова – Главен експерт в отдел ”Устройство на територията” 

при Община Полски Тръмбеш  

 Членове: 

1. Мариана Георгиева – Началник отдел „Устройство на територията” 

2. Стефка Буюклиева – Старши експерт обществени поръчки 

 

Разглеждането на офертите, съгласно  чл. 97 от ППЗОП, е в следния дневен ред: 

   

1. Отваряне офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения 

на постъпилите оферти на обществена поръчка  с предмет: “Текущи ремонти на пътища и 

улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2019 г. и изпълнение на строително 

ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия на  общински пътища на 

територията на Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни настилки при зимни 

условия”  

както следва  

Позиция 1:      

1. Текущ ремонт  на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. 

Полски Тръмбеш, а именно: 

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 

2,22 км. 

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 

2+400 с дължина 2,06 км. 

2. Текущ ремонт на улици и общински пътища на територията на община Полски Тръмбеш. 

Позиция 2:   

„Изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни 

условия на  общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни 

настилки при зимни условия”  

 

          2. Разглеждане и оценяване на офертите; 

          3. Класиране на участниците; 

 

За обществената поръчка е изготвена документация, обява 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. Информацията е публикувана в АОП на 

02.05.2019 г. с уникален номер 9087949 и на интернет страница на Община Полски Тръмбеш в 

профила на купувача е публикувана документацията за участие, обявата и информация за 

публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

29.05.
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ЗОП на същата дата.  Предвид това, че в указания в обявата срок за подаването на офертите са 

получени само две оферти на 15.05.2019 г. е публикувана информация за удължаване на 

първоначалния срок за получаване на оферти с уникален номер в АОП 9088317 и публикувана 

информация в профила на купувача на същата дата. 

 В срока посочен в обявата и информацията за публикувана в профила на купувача обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП -  17,00 часа  на 20.05.2019 г.,  са  

получени две оферти, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Вх. № и дата Час Участник 

1. СА-03-04-01/15.05.2019 г. 11:45 ч. 

„БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна 

Оряховица – За позиция 1 и 2 

2. СА-03-04-02/15.05.2019 г. 16:30 ч. 

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна – 

За позиция 1 

 

  Няма оферти постъпили след крайния срок. 

След изтичане на срока за получаване на офертите в съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, 

Служител от отдел: „Канцелария, ЕСГРАОН и архив” с протокол предаде получените оферти на 

Председателя на комисията. 

Комисията в пълен състав се събра в заседателната зала на Общината за разглеждане на 

получените оферти, като Председател на комисията оповести списъка с постъпилите оферти. 

Преди разглеждането на получените оферти, след запознаването със списъка на 

участниците, членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 На  основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП  на заседанието на комисията при отварянето на 

офертите присъства Тодор Генев Хинков - упълномощен представител на фирма „ПЪТИЩА И 

МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна. 

 

По т. 1 от Дневния ред: 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите  по реда на тяхното постъпване. 

 

Отворена беше офертата на „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица. В 

изпълнение чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Председателя на комисията обяви предложената цена,  

посочена в Ценовото предложение за Позиция 1:      

1. Текущ ремонт  на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. 

Полски Тръмбеш, а именно: 

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 

2,22 км. 

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 

2+400 с дължина 2,06 км. 

2. Текущ ремонт на улици и общински пътища на територията на община Полски Тръмбеш, 

както следва: 

 Обща стойност на поръчката 186 922,57 лева без ДДС или 224 307,08 лева с ДДС. 

 

 

Отворена беше офертата на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна. В изпълнение 

чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Председателя на комисията обяви предложената цена,  посочена в 

Ценовото предложение за Позиция 1:      

1. Текущ ремонт  на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. 

Полски Тръмбеш, а именно: 

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 

2,22 км. 
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Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 

2+400 с дължина 2,06 км. 

2. Текущ ремонт на улици и общински пътища на територията на община Полски Тръмбеш, 

както следва: 

 Обща стойност на поръчката 152 504,51 лева без ДДС или 183 005,41 лева с ДДС. 

 

 

Отворена беше офертата на „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица. В 

изпълнение чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Председателя на комисията обяви предложената цена,  

посочена в Ценовото предложение за Позиция 2:   

„Изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни 

условия на  общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни 

настилки при зимни условия”, както следва: 

 Обща стойност на поръчката 32 809,70 лева без ДДС или 39 371,64 лева с ДДС. 

 

След приключване на публичната част на заседанието, комисията продължи работата си по 

разглеждане на представените документи в офертите на двете фирми и дали те съответстват на 

изискванията на Възложителя. 

 

   Офертата на „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица беше  подробно 

разгледана и проверена за наличието или липсата на задължително изискващите се документи 

съгласно изискванията на Възложителя и дали те отговарят на минималните изисквания за 

допустимост.  

Участникът представя: 

  1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника;  

  2. Образец № 1 - Информационен лист за участника; 

3. Образец № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;  

4. Образец № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; 

5. Образец № 4 - Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 

6. Образец № 5 - Декларация за  съответствие с поставените от Възложителя критерии 

за подбор с приложения към нея: Списък на изпълнените сходни дейности  и Списък на 

технически лица, които ще участват при изпълнение на обществена поръчка; 

7. Образец № 6 – декларация по чл. 65 от ЗОП за използване капацитета на трети лица 

- Неприложимо; 

8. Образец № 7 – Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно 

използването/неизползването на подизпълнители  и видовете работи, които ще се 

изпълняват от тях – Посочено е че няма да използват подизпълнители. 

9. Образец № 8 – Декларация от подизпълнители/представя се ако е приложимо/ - 

Непирожимо; 

10. Образец № 9 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 „д” от ППЗОП; 

11. Образец № 10 – Декларация за липса на свързаност с друг участник; 

12. Образец № 11 – Техническо предложение  съдържащо: 

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя  

Предложените гаранционни срокове в техническото предложение са както следва: 

За позиция 1: 
 за преасфалтиране на пътни настилки машинно  -  6 /шест/ години и 1 ден; 
 за изкърпване на асфалтови настилки ръчно /запълване на копки в пътни асфалтови   

настилки/- 4 /четири/ години и 1 ден; 
   за изпълнение на други ремонтни и монтажни работи  - 4 /четири/ години и 1 ден; 
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13. CD, съдържащо Техническото предложение - Образец № 11 и Предложението за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя  представено на електронен носител (диск) в нередактируем формат (PDF).   

Плик „Предлагани ценови параметри” 

1. CD  - Ценово предложение нередактируем формат (PDF), КСС и Анализи на единични 

цени  електронен формат exl 

2. Ценово предложение – Образец № 12 

3. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на строителството (КСС) 

4. Анализни единични цени 

  

  С  представената  оферта „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица доказва, 

следното: 

  1. Притежание Удостоверение за вписване в ЦПРС № II – TV 004797, валидно до 

30.09.2019 г., съгласно Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи за отделен 

вид строително-монтажни работи, посочени в КИД-2008, позиция "Строителство" с код 42.11 – 

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти или за Втора група строежи съгласно 

чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС -  строежи от транспортната инфраструктура, описано в Декларация 

Образец № 5. 

  2. Притежание на Застраховка  по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност за 

строителство със срок на валидност 09.03.2020 г., полица № 191401317С011816 издадена от ЗАД 

„Армеец” АД. 

         3. Опит в строителството, идентично или сходно с предмета на настоящата  обществена 

поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, 

Под „обекти с предмет сходен с предмета на поръчката” се разбира: 

За позиция № 1: 
- изпълнение на строителни дейности - СМР или СРР - реконструкция и/или рехабилитация 

и/или основен ремонт на пътища и/или улици и/или текущ ремонт на пътища и/или улици в 

населени места, като доказателство по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е приложен Списък-декларация 

към Декларация Образец № 5. В списъка са посочени две подобно изпълнени поръчки с  

дейности  сходно с предмета на настоящата  обществена поръчка, изпълнени през последните 5 

/пет/ години. 

4. Технически лица участващи в изпълнението на поръчката са както следва: 

 Технически ръководител на строежа - Валентин Димитров Попов отговарящ на 

условията по чл. 163 а от ЗУТ, който има опит, като технически ръководител на два обекта с 

предмет сходен с предмета на поръчката,  Диплома № 033678/29.06.1976 г. издадена от Техникум 

по строителство  „Г. Димитров” гр. Велико Търново, специалност „Строителство и архитектура. 

 Координатор по безопасност и здраве в строителството - Ангел Петров Ангелов, 

преминал квалификационен курс по безопасни условия на труд при извършване на СМР, съгласно 

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. на МТСП и М3 за „Минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” с професионален 

опит като координатор по безопасност и здраве на строителни обекти 12 години, Удостоверение 

№ 1681/23.05.2018 г., като доказателство по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е приложен Списък-

декларация към Декларация Образец № 5. 

 

Представената оферта на „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица 

съдържа всички необходими документи и напълно отговаря на минималните изисквания  

за допустимост на Възложителя. 

 

 

Офертата на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна беше  подробно разгледана и 

проверена за наличието или липсата на задължително изискващите се документи съгласно 

изискванията на Възложителя и дали те отговарят на минималните изисквания за допустимост.  
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Участникът представя: 

  1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника;  

  2. Образец № 1 - Информационен лист за участника; 

3. Образец № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;  

4. Образец № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; 

5. Образец № 4 - Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 

6. Образец № 5 - Декларация за  съответствие с поставените от Възложителя критерии 

за подбор с приложения към нея: Списък на изпълнените сходни дейности  и Списък на 

технически лица, които ще участват при изпълнение на обществена поръчка; 

7. Образец № 6 – декларация по чл. 65 от ЗОП за използване капацитета на трети лица 

- Неприложимо; 

8. Образец № 7 – Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно 

използването/неизползването на подизпълнители  и видовете работи, които ще се 

изпълняват от тях – Посочено е че няма да използват подизпълнители. 

9. Образец № 8 – Декларация от подизпълнители/представя се ако е приложимо/ - 

Непирожимо; 

10. Образец № 9 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 „д” от ППЗОП; 

11. Образец № 10 – Декларация за липса на свързаност с друг участник; 

12. Образец № 11 – Техническо предложение за обособена позиция № 2  

Предложените гаранционни срокове в техническото предложение са както следва: 

За позиция 1: 
 за преасфалтиране на пътни настилки машинно  -  6 /шест/ години; 
 за изкърпване на асфалтови настилки ръчно /запълване на копки в пътни асфалтови   

настилки/- 4 /четири/ години; 
   за изпълнение на други ремонтни и монтажни работи  - 4 /четири/ години; 

13. Електронен носител, съдържащ Техническото предложение - Образец № 11 в 

нередактируем формат (PDF).   

Плик „Предлагани ценови параметри” 

1. Опис на представените документи 

2. Ценово предложение - Образец № 12 

3. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на строителството  

4. Анализни на единични цени 

5. Електронен носител, съдържащ Ценово предложение в *, dox, *.xls и .pdf формат 

  

  С  представената  оферта „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна доказва, следното: 

  1. Притежание Удостоверение за вписване в ЦПРС № II – TV 004609, валидно до 

30.09.2019 г., за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона 

за камарата на строителите, за изпълнение на строежи за отделен вид строително-монтажни 

работи, посочени в КИД-2008, позиция "Строителство" с код 42.11 – Строителство на 

автомагистрали, пътища и самолетни писти или за Втора група строежи съгласно чл.5, ал.1, т.2 от 

ПРВВЦПРС -  строежи от транспортната инфраструктура, описано в Декларация Образец № 5. 

  2. Притежание на Застраховка  по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност за 

строителство със срок на валидност до 09.05.2020 г., полица № 19053Р10005 издадена от „Уника” 

АД. 

         3. Опит в строителството, идентично или сходно с предмета на настоящата  обществена 

поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, 

Под „обекти с предмет сходен с предмета на поръчката” се разбира: 

За позиция № 1: 

- изпълнение на строителни дейности - СМР или СРР - реконструкция и/или рехабилитация 

и/или основен ремонт на пътища и/или улици и/или текущ ремонт на пътища и/или улици в 
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населени места, като доказателство по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е приложен Списък-декларация 

към Декларация Образец № 5. В списъка е посочена една подобно изпълнена поръчка с  дейност  

сходна с предмета на настоящата  обществена поръчка, изпълнена през последните 5 /пет/ години. 

4. Технически лица участващи в изпълнението на поръчката са както следва: 

 Технически ръководител на строежа – Стоян Тодоров Пеев отговарящ на условията 

по чл. 163 а от ЗУТ, който има опит, като технически ръководител на четири обекта с предмет 

сходен с предмета на поръчката,  Диплома И № 040359/1975 г. издадена от Техникум по 

строителство  гр. Варна, специалност „Строителство и архитектура. 

 Координатор по безопасност и здраве в строителството – инж. Драгомир Иванов 

Драганов, преминал квалификационен курс по безопасни условия на труд при извършване на 

СМР, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. на МТСП и М3 за „Минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” с 

професионален опит като координатор по безопасност и здраве на строителни обекти 3 години и 3 

месеца, Сертификат № КБЗ – 0652/25.09.2018 г., като доказателство по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е 

приложен Списък-декларация към Декларация Образец № 5. 

 

Представената оферта на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна съдържа всички 

необходими документи и напълно отговаря на минималните изисквания  за допустимост на 

Възложителя. 

 

За позиция № 2: 

 

Офертата на „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица  за позиция № 2 беше  

подробно разгледана и проверена за наличието или липсата на задължително изискващите се 

документи съгласно изискванията на Възложителя и дали те отговарят на минималните изисквания 

за допустимост.  

Участникът представя: 

  1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника;  

  2. Образец № 1 - Информационен лист за участника; 

3. Образец № 2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;  

4. Образец № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; 

5. Образец № 4 - Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 

6. Образец № 5 - Декларация за  съответствие с поставените от Възложителя критерии 

за подбор с приложения към нея: Списък на изпълнените сходни дейности  и Списък на 

технически лица, които ще участват при изпълнение на обществена поръчка; 

7. Образец № 6 – декларация по чл. 65 от ЗОП за използване капацитета на трети лица 

- Неприложимо; 

8. Образец № 7 – Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно 

използването/неизползването на подизпълнители  и видовете работи, които ще се 

изпълняват от тях – Посочено е че няма да използват подизпълнители. 

9. Образец № 8 – Декларация от подизпълнители/представя се ако е приложимо/ - 

Непирожимо; 

10. Образец № 9 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 „д” от ППЗОП; 

11. Образец № 10 – Декларация за липса на свързаност с друг участник; 

12. Образец № 11 – Техническо предложение  съдържащо: 

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя  

Предложените гаранционни срокове в техническото предложение са както следва: 

За позиция № 2: 
   за оформяне на канавки и банкети  не по-малко от 2 години и 1 ден; 
  за запълване на копки със  студена  асфалтова смес  - не по-малко от  2 години и 1 ден 
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13. CD, съдържащо Техническото предложение - Образец № 11 и Предложението за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя  представено на електронен носител (диск) в нередактируем формат (PDF).   

Плик „Предлагани ценови параметри” 

1. CD  - Ценово предложение нередактируем формат (PDF), КСС и Анализи на единични 

цени  електронен формат exl 

2. Ценово предложение – Образец № 12 

3. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на строителството (КСС) 

4. Анализни единични цени 

  

  С  представената  оферта „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица доказва, 

следното: 

  1. Притежание Удостоверение за вписване в ЦПРС № II – TV 004797, валидно до 

30.09.2019 г., съгласно Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи за отделен 

вид строително-монтажни работи, посочени в КИД-2008, позиция "Строителство" с код 42.11 – 

Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти или за Втора група строежи съгласно 

чл.5, ал.1, т.2 от ПРВВЦПРС -  строежи от транспортната инфраструктура, описано в Декларация 

Образец № 5. 

  2. Притежание на Застраховка  по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност за 

строителство със срок на валидност 09.03.2020 г., полица № 191401317С011816 издадена от ЗАД 

„Армеец” АД. 

         3. Опит в строителството, идентично или сходно с предмета на настоящата  обществена 

поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, 

Под „обекти с предмет сходен с предмета на поръчката” се разбира: 

За позиция №2: 

- изпълнение на строителни дейности - СМР или СРР - реконструкция и/или 

рехабилитация и/или основен ремонт на пътища и/или улици и/или текущ ремонт на пътища 

и/или улици в населени места и/или поддръжка на улици  и пътища в съответствие с НАРЕДБА 

№ РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане  и текущ ремонт на пътищата, като 

доказателство по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е приложен Списък-декларация към Декларация 

Образец № 5. В списъка са посочени две подобно изпълнени поръчки с дейности  сходни с 

предмета на настоящата  обществена поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години. 

4. Технически лица участващи в изпълнението на поръчката са както следва: 

 Технически ръководител на строежа - Валентин Димитров Попов отговарящ на 

условията по чл. 163 а от ЗУТ, който има опит, като технически ръководител на два обекта с 

предмет сходен с предмета на поръчката,  Диплома № 033678/29.06.1976 г. издадена от Техникум 

по строителство  „Г. Димитров” гр. Велико Търново, специалност „Строителство и архитектура. 

 Координатор по безопасност и здраве в строителството - Ангел Петров Ангелов, 

преминал квалификационен курс по безопасни условия на труд при извършване на СМР, съгласно 

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. на МТСП и М3 за „Минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи” с професионален 

опит като координатор по безопасност и здраве на строителни обекти 12 години, Удостоверение 

№ 1681/23.05.2018 г., като доказателство по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е приложен Списък-

декларация към Декларация Образец № 5. 

 

Представената оферта на „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица 

съдържа всички необходими документи и напълно отговаря на минималните изисквания  

за допустимост на Възложителя. 

 

Въз основа на така направените констатации Комисията взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 
 

По позиция № 1: 

Допуска до оценяване офертите  на „БКС Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица и на  

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна   

 

По позиция № 2 

Допуска до оценяване офертата  на „БКС Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица  

 

По точка 2 от дневния ред 

 

Комисията  пристъпи към оценяване на офертите, съгласно следната: 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА офертите на 

участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически 

възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на икономически 

най-изгодната оферта, чрез критерий „качество/цена“ 

За позиция № 1 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

(КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2)  

     ОЦ 1- оценка  по технически показатели (ТП) с тежест 20 точки 

     ОЦ 2- оценка на финансово предложение (ФП) с тежест 80 точки 

     Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 

комплексната оценка: 

І. ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ  (ОЦ 1): 

ТП     - Гаранционни срокове в това число: 

 Г1- за преасфалтиране на пътни настилки машинно  –10 точки 

 Г2 - за изкърпване на асфалтови настилки ръчно/запълване на копки в пътни асфалтови   

настилки/ – 10 точки. 

Минимална  получена оценка на ТП  е 2 точки, а Максимална оценка  20 точки, като : 

- 10 точки получава кандидат, който предложи гаранционен срок 2  и  над 2 пъти по-голям от 

посочения от Възложителя в раздел V „Гаранционни срокове” 

 - 5 точки получава кандидат, който предложи гаранционен срок   до 2 пъти  над от посочения 

от Възложителя в раздел V„Гаранционни срокове” 

       - 1 точка получава кандидат, който предложи гаранционен срок равен на посочения от 

Възложителя в раздел V„Гаранционни срокове”. 

 

ОЦЕНКА НА ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ПО ПОЗИЦИЯ № 1 

        

      макс.т. 

БКС 

Г.Оряховица 

АД 

Пътища и мостове 

ЕООД 

  ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ед.м. точки год. точки год. точки 

  
 Г1- за преасфалтиране на пътни 

настилки машинно   год 10 6г.1д. 10 6г. 10 

  

Г2  - за изкърпване на асфалтови 

настилки ръчно/запълване на копки 

в пътни асфалтови   настилки/  год 10 4г.1д. 10 4 10 

                

  общо   20   20   20 
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ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОЦ2) 

 Начин за определяне на оценката по показател ОЦ2 – „Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката“: 

  

 Преди извършване на финансовата оценка, Комисията провери ценовите предложения и  

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

участие в обществената поръчка. 

 Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото 

предложение е 80 точки. 

Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

 Предложена цена – ОЦ2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в 

комплексната оценка – 80 точки. 

 Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника 

се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева): 

П2     = 

  Предложена минимална обща цена в лева 

* 80 Предложена обща цена от участника 

в лева 

За „БКС-Горна Оряховица” АД:   П2 = 152504,51:186922,57  х 80 =65,60 т. 

За „Пътища и мостове „ ЕООД:  П2 = 152504,51:152504,51 х 80 = 80 т. 

ОБЩА  ОЦЕНКА ПО ПОЗИЦИЯ № 1 

  ПОКАЗАТЕЛ ЕД.М. макс.т. 

БКС 

Г.Оряховица АД Пътища и мостове ЕООД 

  ОЦ 1 т. 20 20 20 

            

  ОЦ 2 т. 80 65,6 80 

            

  общо     85,6 100 

 

 

За позиция 2 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

(КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2)  

     ОЦ 1- оценка  по технически показатели (ТП) с тежест 20 точки 

     ОЦ 2- оценка на финансово предложение (ФП) с тежест 80 точки 

     Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в 

комплексната оценка: 

І. ОЦЕНКА ПО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ  (ОЦ 1): 

ТП     - Гаранционни срокове в това число: 

 Г1- за оформяне на канавки и банкети – 10 точки 

 Г2 за полагане на студена асфалтова смес – 10 точки  

 

Минимална получена оценка на ТП 1 е 2 точки, а Максимална оценка 20 точки, като: 

  10 точки получава кандидат, който предложи гаранционен срок 2  и  над 2 пъти по-голям 

от посочения от Възложителя в  раздел  „Гаранционни срокове” 

-  5 точки получава кандидат, който предложи гаранционен срок  до 2 пъти  над от посочения 

от Възложителя в раздел V„Гаранционни срокове” 

 1 точка получава кандидат, който предложи гаранционен срок равен на посочения от 

Възложителя в  раздел  „Гаранционни срокове”. 
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„БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица са посочили в  

ТП - Гаранционни срокове в това число: 

 Г1- за оформяне на канавки и банкети – 2 години и 1 ден и получават 10 точки 

 Г2 за полагане на студена асфалтова смес – 2 години и 1 ден и получават 10 точки 

Обща оценка за ТП е 10+10= 20 точки 

 

ІІ. ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОЦ2) 

 Начин за определяне на оценката по показател ОЦ2 – „Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката“: 

 Оценка по показател ОЦ2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката 

 Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

участие в обществената поръчка. 

 Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула: 

 Предложена цена – ОЦ2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в 

комплексната оценка – 80 точки. 

 Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника 

се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева): 

П2     = 

  Предложена минимална обща цена в лева 

* 80 Предложена обща цена от участника 

в лева 

 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото 

предложение е 80 точки. 

Предвид подадената само една оферта за позиция 2, Комисията не може да приложи 

формулата за П2, поради което сравнява предложената цена от участника с прогнозната стойност 

на поръчката за позиция 2 посочена в Обявата на Възложителя, а именно цената предложена  от 

участника е в размер на 32 809,70 лева без ДДС, която е по-ниска от посочената максимална 

стойност на поръчката от възложителя в размер на 33 409,10 лева без ДДС, поради което 

Комисията реши да присъди на участника  максимална оценка за показател П2 – 80 точки. 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

(КО) = (20)+(80)= 100 точки 

 

Чл.72 от ЗОП е неприложем, тъй като за позиция 1 са постъпили само две оферти, а за 

позиция 2 е постъпила само една оферта. 

 

Въз основа на така направените констатации Комисията взе следното  

РЕШЕНИЕ: 

По т. 3 от дневния ред 

I. Класира участниците в избора на изпълнител чрез събиране на оферти с обява с предмет: 

“Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 

2019 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в 

зимни условия на  общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш и 

поддръжка на пътни настилки при зимни условия”  

както следва  

Позиция 1:      

1. Текущ ремонт  на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. 

Полски Тръмбеш, а именно: 
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Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 

2,22 км. 

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 

2+400 с дължина 2,06 км. 

2. Текущ ремонт на улици и общински пътища на територията на община Полски Тръмбеш. 

 

1. На първо място: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна - събрало 100 точки; 

 2. На второ място: „БКС Г. Оряховица” АД гр. Горна Оряховица - събрало 85,6 

точки. 

 

Позиция 2:   

„Изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни 

условия на  общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни 

настилки при зимни условия”  

 

1. На първо място: „БКС Г. Оряховица” АД гр. Горна Оряховица е – събрало 100 

точки. 
 

II. Предлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на 

Община Полски Тръмбеш през 2019 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по 

подготовка за експлоатация в зимни условия на  общински пътища на територията на 

Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни настилки при зимни условия”  

както следва  

Позиция 1:      

1. Текущ ремонт  на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. 

Полски Тръмбеш, а именно: 

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 

2,22 км. 

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 

2+400 с дължина 2,06 км. 

2. Текущ ремонт на улици и общински пътища на територията на община Полски Тръмбеш 

с „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна с точен адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

ж.к. „Бриз-юг”,  ул. Д-р Николай Коларов” № 3, ЕИК BG 813029821 с управител инж. Росен 

Колелиев. 

Мотиви за избора: 

1. Участникът „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна отговаря на поставените 

критерии за подбор от Възложителя, а именно Правоспособност за управляване на професионална 

дейност, като доказва наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС. 

2. Участникът е декларирал, че притежава Застраховка по чл.171 от ЗУТ и отговаря на 

поставения критерии за подбор от Възложителя за икономическо и финансово състояние. 

3. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна са декларирали една подобно изпълнена 

поръчка с дейност  сходна с предмета на настоящата  обществена поръчка и отговаря на 

поставения критерии за подбор от Възложителя за технически и професионални способности. 

4. Участникът доказва, че разполага с технически лица участващи в изпълнението на 

поръчката, както следва: Технически ръководител на строежа и Координатор по безопасност и 

здраве в строителството. 

Във връзка с горе изложното офертата на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ” ЕООД гр. Варна за 

Позиция 1 напълно отговаря на минималните изисквания на Възложителя. 

Позиция 2:   

„Изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни 

условия на  общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни 

настилки при зимни условия” с „БКС – Горна Оряховица” АД със седалище и адрес на 
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управление: гр. Горна Оряховица, ул. ”Иларион Макариополски” № 11, ЕИК BG 104637700 с 

изпълнителен директор инж. Владислав Василев. 

Мотиви за избора: 

1. Участникът „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна Оряховица отговаря на 

поставените критерии за подбор от Възложителя, а именно Правоспособност за управляване на 

професионална дейност, като доказва наличие на Удостоверение за вписване в ЦПРС. 

2. Участникът е декларирал, че притежава Застраховка по чл.171 от ЗУТ и отговаря на 

поставения критерии за подбор от Възложителя за икономическо и финансово състояние. 

3. „БКС – Горна Оряховица” АД са декларирали две подобно изпълнени поръчки с 

дейности сходни с предмета на настоящата  обществена поръчка и отговаря на поставения 

критерии за подбор от Възложителя за технически и професионални способности. 

4. Участникът доказва, че разполага с технически лица участващи в изпълнението на 

поръчката, както следва: Технически ръководител на строежа и Координатор по безопасност и 

здраве в строителството. 

Във връзка с горе изложното офертата на „БКС – Горна Оряховица” АД гр. Горна 

Оряховица за Позиция 2 напълно отговаря на минималните изисквания на Възложителя. 

 

           Комисията приключи работата си на 27.05.2019 г. 

           Настоящият протокол се състави в един екземпляр.  

           Протоколът заедно с цялата документация по проведения избор на изпълнител на 

настоящата обществена поръчка да се предаде на възложителя на поръчката за утвърждаване. 

 

 

Комисия: 

 

               

Председател   /…………………….…/инж. Лариса Тодорова/ 

         

            Членове: 

    1........................... /Мариана Георгиева/ 

      

                         2…………………/Стефка Буюклиева/ 

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
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