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ДОКЛАД
по

ЧЛ.

60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

от работата на Комисията, назначена със Заповед № 214/27.10.2016 год. на Кмета на
община Борино, за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в
публично състезание, с предмет: „Изграждане на площадно - парково пространство в
село Борино”, Решение за откриване на процедура № 4/27.09.2016 год. на Кмета на
община Борино

Състав на комисията;
Председател;
1.Незиха Ахмед Велиева - заместник кмет /правоспособен юрист/
и членове:
2. Тефик Халилов Шидеров -г л . спец. „ТСУ“
3. Джемиле Джамал Люманова —счетоводител
4. Здравко Данаилов Топалов - ст. спец. „ТСУ“
5. Мелиха Шабанова Чобанова - спец. „Европейски програми“
Заседанията на комисията се проведоха в състав от редовните си членове.
Участници в процедурата;
1. „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Дупница,
ул. Самоковско шосе № 38
2. „ИСА 2000“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, р-н
Слатина, кв. Гео Милев, ул. Николай Коперник 25
3. „БОРИНО-СТРОЙ“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: с. Борино, ул. Арда
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За всяко от заседанията на комисията е съставен отделен протокол, подробно описващ
всички извършени действия и подписан от членовете на комисията.
В резюме, действията на комисията се изразяват в следното, валидно и относимо към
офертата на всеки от участниците:
Отваряне на офертите на участниците: на първото публично заседание на комисията
бяха отворени офертите, съответно всяка страница от техническите предложения и плик
1

„Предлагани ценови параметри“ бяха подписани от членовете на комисията. Разгледани бяха
представените документи за подбор и не бе установено несъответствие на информацията,
липи или нередовност. Резултатът от извършената проверка е обективиран в Протокол № 1
от 27.10.2016 год.
Разглеждане и оценяване на всяка от офертите: Оценка на техническите
предложения на участниците бе направена в следващото, проведено на 18.11.2016 г., закрито
заседание на комисията (подробно описано в Протокол № 2/18.11.2016 г.). При експертната
оценка се констатира, че следва да бъдат допуснати до класиране всички участници, тъй
като са представили оферти, съобразени с изискванията на възложителя.
На последното открито заседание бяха отворени и оценени ценовите предложения на
участниците - Протокол №3/25.11.2016 г.
С оглед взетите решения се извърши класиране на участниците, както следва.
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
на участниците в публично състезание с предмет: „Изграждане на площадно - парково
пространство в село Борино”:
1-во място: „БОРИНО-СТРОЙ“ ДЗЗД - с комплексна оценка от 86.92 т.
2-ро място: „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД - с комплексна оценка от 85 т.
3-то място: „ИСА 2000“ ЕООД - с комплексна оценка от 81.71 т.
Предлагаме да се сключи договор с класирания на първо място участник „БОРИНО-СТРОЙ“ ДЗЗД с ЕИК 177086707, със седалище и адрес на управление: с.
Борино, ул. Арда 10, община Борино, област Смолян
Прилагаме към настоящия доклад и всички описани в него Протоколи от работата на
комисията.
Дата на изготвяне: 25.11.2016 г.
КОМИСИЯ:
Председател:
Членове:

/Незиха Велиева/
/Тефик Шидеров/
/Джемиле Люманова/
/Здравко Топалов/
/Мелиха Чобанова/

/Информацията „Подписите на комисията“ е заличена съгласно чл. 2 от ЗЗЛД/
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