ПРОТОКОЛ№2
по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
На 18.12.2018 г., от 11:30 часа, в заседателната зала на Община Айтос, Комисията,
назначена със Заповед № РД-08-828/10.12.2018год. на Зам.-кмета на община Айтос за избор на
изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Зимно
поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и участъците от
републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2019 год.”, открита с Решение № ОП-1827/16.11.2018 г. на Зам.-кмета на община Айтос, с уникален номер в РОП на АОП 00195-20180009, в състав:
Председател: Невин Скендер – юрист, външен експерт
Членове:
1.
Инж. Калин Бочуков – външен експерт;
2.
Мюмюн Мюмюн – старши експерт в отдел ТСУ;
проведе публично заседание на основание чл. 57, ал. 3 изречение трето от ППЗОП, за
обявяване на ценовото предложение по процедурата, съгласно Протокол № 1 от 13.12.2018 год,
както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на
настоящото заседание.
На публичното заседание НЕ присъства представител на участника.
I. Комисията обяви получените оценки по показателя за оценка: Показател 2- (П2) –
Време на реакция за започване на дейностите по почистване след подаване на сигнал за
снеговалеж от възложителя или упълномощено от него лице на допуснатата до този етап
оферта, отразена в Протокол № 1.
По показател 2 участникът „Дънак“ ЕООД, с оферта вх. № 92 - Ф - 1197/07.12.2018год.
получава:
В1= В мин/ В п х 40 = 50/50 х 40 = 40 точки
II. Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от
офертата на участника и обяви предложените от него цени, както следва:
Участник „Дънак“ ЕООД, ценовото предложение е представено съобразно изискванията
на възложителя, като участникът е предложил следните цени за осъществяване на поръчката както
следва:
Тежка техника с гребла - 640 (шестстотин и четиридесет) лв./машиносмяна;
Челен товарач -640 (шестстотин и четиридесет) лв./машиносмяна;
Камиони с гребла - 6 (шест) лв./километър;
Опесъчаване - 42 (четиридесет и два) лв./тон;
Високопроходим автобус - 6 (шест) лв./километър;
Високопроходим автомобил - 6 (шест) лв./километър;
Лугоразпръсквачка - 59 (петдесет и девет) лв./тон;
Комбинирани багери - 400 (четиристотин) лв./машиносмяна.
След оповестяване на ценовото предложение, Председателят на Комисията закри
публичното заседание.
Комисията продължи работа си в закрито заседание като извърши проверка за
съответствието на ценовото предложение на участника с изискванията на възложителя, в т.ч. и за
аритметични грешки и установи, че предложението отговоря на изискванията.
III. Комисията извърши оценка по показателя Предлагана цена и определи комплексната

оценка на офертата, съгласно одобрения критерии.
Показател 1 (П1) - Предлагана цена- максимален брой точки 60 и тежест на критерия –
60%.
Участниците в обществената поръчка посочват цени в лева без ДДС по следните ценови
показатели:
Тежка техника с гребла - .............лв./машиносмяна;
Челен товарач - ...........лв./машиносмяна;
Камиони с гребла - .............. лв./километър;
Опесъчаване - ........................ лв./тон;
Високопроходим автобус - …………….лв./ километър;
Високопроходим автомобил - ………. лв./ километър;
Лугоразпръсквачка - ……….лв./тон;
Комбинирани багери - ………лв./машиносмяна.
Не се допуска изменяне, допълване, съкращаване и/или посочване на цени по какъвто и да е
друг начин, освен посочените по-горе ценови показатели. Оферти, които са посочили ценови
показатели, различни от гореизброените, няма да бъдат допускани до участие, оценка и класиране в
процедурата.Предложените цени следва да са като абсолютни суми с точност до втория знак след
десетичната запетая.
Оценяват се предложени най-много най-ниски цени. Максималният брой междинни точки,
които получават участниците е равен на техния брой. Участникът предложил най-много най-ниски
цени ще получи максималния брой точки, участникът предложил следващ по-малък брой най-ниски
цени ще получи с една точка по-малко от първия и т.н., като участникът предложил най-малко найниски цени ще получи една точка. (Пример: Подадени са 3 оферти, т.е. максималният брой точки
за всеки показател е 3. Участникът предложил най-ниска цена, ще получи 3 точки, участникът с
втора под ред цена - 2 точки, и последният участник ще получи 1 точки за този показател.).
Привеждането на междинните точки към точки за класиране става по формулата:
Т= Мт / N х 60,
Където:
МТ са междинните точки на съответния участник,
N са най-големият брой междинни точки получени междинни точки, 60 тежестта на
показателя.
По показател П1 участникът „Дънак“ ЕООД получава: 60 точки.
Комплексната оценка на офертата се получава при сбора от точките по двата показателя, по
следната формула КО= П1+П2
КО на участникът „Дънак“ ЕООД = 60 + 40 = 100 точки
III. Комисията извърши класиране на участника:
1-во място - участник „Дънак“ ЕООД, с комплексна оценка - 100 точки.
Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи договор за
обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна
мрежа и участъците от републиканската пътна мрежа в гр.Айтос през 2019 год.”, с
класирания на 1- во място участник. Този протокол е съставен на 18.12.2018 год.
Председател: Невин Скендер: ………/П/…………..
Членове:
1. Инж. Калин Бочуков: ………/П/…………
2. Мюмюн Мюмюн:……… /П/………
*заличена информация на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни

