ПРОТОКОЛ№З
от работата на Комисия, назначена със Заповед № Зп-064/11.08.2017г. и Заповед №Зп065/22.08.2017г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране
на оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично
състезание с предмет: ,,Текущ ремонт за отвеждане на изтичащите води и затваряне на
отворени минни изработки по обособени позиции"

Днес, 25.08.2017 г., в 14:00 часа на основание Заповед №Зп-064/11.08.2017 г. и Заповед
№Зп-065/22.08.20 l 7г. за назначаване на Комисия за извършване на подбор на участниците,
разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в горепосочената процедура, в офиса на
"Екоинженеринг-РМ" ЕООД се събра комисия в състав:
адв. Ива Ботева - Председател, външен експерт - юрист, Договор № Д-005/26.01.2017 г.
и членове:
инж. Атанас Меченов - Ръководител направление „ПТД",
инж. Светлин Веселинов - Експерт „Инвеститорски контрол"
със задача да разгледа в открито заседание ценовите оферти на участниците и да извърши
комплексна оценка на офертите по реда на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП и съгласно утвърдената от
Възложителя Методика за оценка.
На заседанието не присъстват представители на участниците.

1. Енерго Ремонт Строй" ЕООД, гр. София - оферта с вх. № ПООП-026/10.08.2017 г.,
10,55 ч.

Участникът предлага обща цена за изпълнение на строителството по Обособена позиция № 1 в
размер на 80718.60 лева без ДДС, която не надвишава прогнозната стойност от 83481 лева без ДДС,
посочена в обявата.
Имайки предвид, че няма друга оферта по Обособена позиция № 1, Комисията оцени ценовото
предложение на участника със 100 точки.
Комплексната оценка на офертата е:
КО = Пl х 40% + П2 х 60%,

KO =

l OOх 40% + 100 х 60% = 40+60=100 точки.

2. ,,Венистрой 22" ЕООД, гр. Златица- оферта с вх. № ПООП-027/10.08.2017г., 12,ООч.
Участникът предлага обща цена за изпълнение на строителството по Обособена позиция №2 в
размер на 76698.95 лева без ДДС, която не надвишава прогнозната стойност 77134 лева без ДДС,
посочена в обявата.
Имайки предвид, че няма друга оферта по Обособена позиция № 2, Комисията оцени ценовото
предложение на участника със 100 точки.
Комплексната оценка на офертата е:
КО = 60 х 40% + 100 х 60% =

КО = Пl х 40% + П2 х 60%,
24+60 = 84 точки.

Комисията обяви класирането, както следва:
•
•

За Обособена позиция № 1 - Щолна № 1 в обект „Сугарева", с. Сугарева, община
Сандански, област Благоевград - На първо място: Оферта с вх. № ПООП026/10.08.2017 г., 10,55 ч. на „Енерго Ремонт Строй" ЕООД.
За Обособена позиция №2 - Щолна №2 в обект „Бабешка река", с. Горно Краище,
община Белица, област Благоевград - На първо място: Оферта с вх. № ПООП027 /10.08.2017 г., 12,00 ч. на „Венистрой 22" ЕООД.

Комисията закри заседанието си на 25.08.2017 г. в 14.52 ч.
КОМИСИЯ:
Председател:

ЗЗЛД
.. ./п./съгласно чл. 2 от

адв. Ива Ботева, външен експерт- юрист, Договор № Д-005/26.01.2017 г.
Членове:
ЗЗЛД
•. ./п ./съгласно чл. 2 от

инж. Атанас Меченов, Ръководител направление „ПТД"
ЗЗЛД
.• ./п./съгласно чл. 2 от

инж. Светлин Веселинов
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