П Р О Т О К О Л №2

Днес, 26.09.2018 г., в 14:00 часа, в зала № 102 на административната сграда на
Община Разград, с адрес: гр.Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, комисия, назначена със
Заповед № 1155/20.09.2018 г. на кмета на Община Разград, в съответствие с разпоредбите
на чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.51, ал.1 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки(ППЗОП), в състав:
Председател:
Галина Милкова Георгиева-Маринова - зам.-кмет на Община Разград.
и
Членове:
1.Галина Панайотова Замфирова-началник отдел „Инвестиционни дейности” в
Община Разград;
2. Виргиния Николаева Станкова – гл.юрисконсулт–обществени поръчки в
Дирекция „Правно и нормативно обслужване“ в Община Разград.
се събра да изпълни задачата: Да разгледа, оцени и класира получените оферти за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на
общинската пътна мрежа на територията на община Разград през експлоатационни сезони
2018/2019 г. и 2019/2020 г.“, при спазване на изискванията ЗОП и условията, определени в
документацията на обществената поръчка.
В изпълнение на свое решение по Протокол №1 от 20.09.2018 г., комисията е
обявила чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне
(26.09.2018 г. от 14:00ч., в зала 102, ет.1 в сградата на Община Разград, с адрес:
гр.Разград, бул. „Бели Лом“ №37А), при спазване на изискването за това, както и
допълнително е изпратила съобщение до участника, но в настоящото заседание не
присъстваха представители на последния и на средствата за масово осведомяване.
На основание чл.57, ал.3, изр.последно от ППЗОП отвори ценовото предложение на
участника „Пътно строителство“ АД и го оповести, както следва:
№

Дейност/операция

І.
1.

Снегопочистване на 1км.път
Снегопочистване на 1 км.път- при ползване на роторен
снегорин
Снегопочистване на 1 км.път- при ползване на друга
специализирана техника
Снегопочистване на 1 км. път ниво -1
Снегопочистване на 1 км. път ниво -2
Снегопочистване на 1 км. път ниво -3
Отстраняване на снежни валове и преспи
Извличане на МПС
Механизация за опесъчаване и лугиране на 1 км. път
Опесъчаване / без материала за опесъчаване /
Лугиране / без материала за лугиране /
Материали за опесъчаване и лугиране

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
ІІ.
ІІІ.
1.
2.
IV.

мярка

Единична
цена в
лева с
печалба
без ДДС

лв./км

150,00

лв./км
лв./км
лв./км
лв./км
лв./час

40,00
37,00
34,00
150,00
78,00

лв./км
лв./км

34,00
34,00

1

1.
2.
V.

Пясъко-солна смес- с включени ДСР и печалба, без ДДС лв./м3
Луга- с включени ДСР и печалба, без ДДС
лв./м3
Изсичане на храсти, отстраняване на материали и други
лв./м2
предмети в обхвата на пътя, които водят до образуването
на снегонавявания.

115,00
60,00
5,00

С това публичната част на заседанието приключи.
Комисията пристъпи към разглеждане на Ценово предложение - на участника и в
изпълнение на поставената й задача разгледа и сравни предложението на участника по
отношение на вписаните/предложените стойности и установи съответствие с изискванията
и липса на грешки.Участникът е предложил единични цени на всички видове
дейности/операции.
В резултат на гореизложеното комисията единодушно взе следното:
РЕШЕНИЕ
Допуска до оценка в съответствие с изискванията на възложителя в обществената
поръчка с горепосочения предмет участника „Пътно строителство“ АД.
Комисията предвид, че има само една постъпила оферта, констатира неприложимост
на нормата на чл.72 от ЗОП.
Комисията в изпълнение на поставената задача пристъпи към прилагане на
„Критерий за оценка и методика за определяне на общата оценка (К) и класиране
на офертите“(приложение към документацията) въз основа на икономически най-изгодна
оферта, при критерий „най-ниска цена“ по смисъла на чл.70, ал.1 и ал.2, т.1 от ЗОП.
Предвид, че подадената оферта е само една при прилагане на формулите в
методиката, участникът получава максималния възможен брой точки- 100 , в резултат
на което, комисията единодушно взе:
РЕШЕНИЕ
Класира участникът Пътно строителство“ АД, съобразно възприетия критерий, в
обществената поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската
пътна мрежа на територията на община Разград през експлоатационни сезони 2018/2019 г. и
2019/2020 г.“ на I място с комплексна оценка 100 точки.
С извършване на горепосочените действия, настоящото заседание на комисията
приключи в 14:30 ч. и председателят на комисията закри заседанието й.

Председател:
Галина Милкова Георгиева-Маринова - ………………………………..
Ɂɚɥɢɱɟɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨ
и
ɱɥɨɬɁɁɅȾ
Членове:
1. Галина Панайотова Замфирова -…………………………………………
2.Виргиния Николаева Станкова – ………………………………..
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