ОБЩИНА БОРИНО
 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,
ул. „Христо Ботев”№1
ИН BG 000614856

MUNICIPALITY OF BORINO
 4824 BORINO, SMOLYAN distr.,

1, Hristo Botev Str.
BG 000614856

УТВЪРДИЛ:
МУСТАФА КАРААХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО

ДОКЛАД
ОТНОСНО: Дейността на комисия, назначена със Заповед № 107/17.07.2018 г. на
Кмета на Община Борино, за разглеждане, оценка и класиране на оферти, подадени от
участниците в открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена
поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на
строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински
път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община
Борино“ „Реконструкция на Общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м.
Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община Борино“, във връзка с договор №
21/07/2/0/00333 от 19.04.2018г. сключен между Община Борино и ДФ „Земеделие“, по
две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на
общински път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760,
Община Борино“ Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на
общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 2+305 до
4+649.23, Община Борино“, обявена с Решение № 4 от 06.06.2018 г. и публикувана в
РОП АОП № 00754-2018-0003
1. Състав на комисията:
1. Председател: Незиха Велиева – зам. кмет
Проф.квалификация - юрист
и членове:
2. Атанас Андреев – експерт „проектант пътно строителство“
3. Тефик Шидеров – гл. спец. „ТСУ“, проф. Квалификация – строителен техник
4. Здравко Топалов – ст. спец. „ТСУ“, проф. Квалификация – строителен техник
5. Джемиле Люманова – счетоводител, проф. Квалификация – счетоводство
2. Комисията е назначена със Заповед № 107/17.07.2018 г. на Кмета на Община
Борино, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на
офертите на горе-цитираната „открита процедура“ за възлагане на обществената
поръчка. Определеният със заповедта за назначаване на комисията краен срок за
изпълнение на задачите е до 17.10.2018г. На всички заседания на комисията
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присъстваха титулярните й членове. Комисията проведе заседания на 17.07.2018г.,
21.08.2018г. и 27.08.2018г.
3. Описание на дейността на комисията:
На 17.07.2018 г., в 10:00 часа, в сградата на Община Борино, в заседателната
сграда на трети етаж, се проведе първото публично заседание на комисията за отваряне,
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и
представители на средствата за масово осведомяване.
На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.
В съответствие с разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на
административния орган, на председателя на комисията в 09:57 часа на 17.07.2018 г.
беше предаден 1 бр. регистър на постъпилите оферти за участие в процедурата и самите
оферти, подадени преди изтичането на крайния срок за подаването им. Председателят
на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че в залата са
всички редовни членове на комисията, откри заседанието.
Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на
Заповед № 107/17.07.2018 г. на Кмета на Община Борино и със списъка с участниците,
подали оферти за участие в процедурата. Предвид обстоятелството, че членовете на
комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице е кворум за
приемане на валидни решения.
Комисията констатира, че да 17:00 часа на 16.07.2018г., което се явява и краен
срок за подаване на оферти, има постъпили общо 4 /четири/ оферти, съответно от:
Номер
№ 2256
№ 2257
№ 2258
№ 2259

Дата на Регистрация
16.07.2018 г. 13:10 часа
16.07.2018 г. 13:13 часа
16.07.2018 г. 13:20 часа
16.07.2018 г. 14:55 часа

Наименование
„Мегаинвест - холд“ ЕООД
„Иса 2000“ ЕООД
„Калистратов груп” ООД
„Галчев инженеринг“ ЕООД

Комисията констатира, че всички постъпили оферти са подадени в определения
от възложителя срок. След запознаване с представения списък с имената на
участниците, подали оферта съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки
член на комисията, присъстващ на заседанието, попълни и подписа декларация по чл.
103, ал. 2 от ЗОП.
След като установи редевността на постъпването на офертите, комисията
пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията
на участниците. Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбата на чл.
47, ал. 2 от ППЗОП в запечатани непрозрачни опаковки с посочени данни на участника,
както и наименованието на обществената поръчка. Комисията при условията на чл. 54,,
ал.3 от ППЗОП пристъпи към отваряне по реда на тяхното постъпване на запечатаните
непрозрачни опаковки, и оповести тяхното съдържание, както и провери за наличието
на отделни запечатани пликове с надпис: «Предлагани ценови параметри».
I.
комисията

Резултати от отварянето на офертите в публичното заседание на

1.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Мегаинвест - холд“
ЕООД за Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
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SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община
Борино“
Участникът е представил офертата си в запечатана и непрозрачна опаковка,
съдържаща документите по чл. 39 ал. 2 – ЕЕДОП на електронен носител (CD) и ал. 3 т.
1 от ППЗОП, както и отделен запечатан и непрозрачен плик „Предложени ценови
параметри“. Председателят на комисията оповести представените, от участника,
документи. Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика
с надпис „Предложени ценови параметри“.
2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Иса 2000“ ЕООД за
Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030
от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино“ и
Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3033
от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община Борино“.
Участникът е представил офертата си в запечатана и непрозрачна опаковка,
съдържаща документите по чл. 39 ал. 2 – ЕЕДОП на електронен носител (CD) и ал. 3 т.
1 от ППЗОП, както и 2 бр. отделни запечатани и непрозрачни пликове „Предложени
ценови параметри“ за всяка обособена позиция. Председателят на комисията оповести
представените, от участника, документи. Трима членове на комисията подписаха
техническото предложение и пликове с надпис „Предложени ценови параметри“.
3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Калистратов груп” ООД за
Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3033
от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община Борино“.
Участникът е представил офертата си в запечатана и непрозрачна опаковка,
съдържаща документите по чл. 39 ал. 2 – ЕЕДОП на електронен носител (CD) и ал. 3 т.
1 от ППЗОП, както и отделен запечатан и непрозрачен плик „Предложени ценови
параметри“. Председателят на комисията оповести представените, от участника,
документи. Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и плика
с надпис „Предложени ценови параметри“.
4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Галчев инженеринг“
ЕООД за Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино“
Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3033
от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община Борино“.
Участникът е представил офертата си в запечатана и непрозрачна опаковка,
съдържаща документите по чл. 39 ал. 2 – ЕЕДОП на електронен носител (CD) и ал. 3 т.
1 от ППЗОП, както и 2 бр. отделни запечатани и непрозрачни пликове „Предложени
ценови параметри“. Председателят на комисията оповести представените, от участника,
документи. Трима членове на комисията подписаха техническото предложение и
пликове с надпис „Предложени ценови параметри“.
След извършването на гореописаните действия за всяка една подадена оферта и
установяването на тореизложените факти и обстоятелства, публичната част от
заседанието на комисията приключи на 17.07.2018г. в 12:15 часа и председателят й
закри заседанието.
Комисията, в състав от всички свои титулярни членове, продължи своята работа
в закрито заседание на същия ден от 13:00 часа. Комисията разгледа документите по чл.
39, ал. 2 от ППЗОП и извърши проверка за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата процедура.
Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския
регистър по ЕИК на участниците. В изпълнение на горепосочените действия комисията
направи констатации за пълнотата на представените документи, съобразно
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изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което
установи следното:
II.
Резултати от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от
офертите на участниците:
1. Участник № 1 „Мегаинвест - холд“ ЕООД е представил 1 бр. ЕЕДОП от
„Мегаинвест - холд“ ЕООД – участник в настоящата процедура, който е подписан с
електронен подпис, чиито сертификат е издаден на законния представител - управител
на дружеството, съгласно търговската регистрация, Цветан Славейков Цветанов.
В Част IV, раздел В, относно Технически лица или органи за контрол на
качеството, участникът не е декларирал Инженер по част „Конструктивна“ - 1
(един) брой: Професионална област (квалификация): висше образование по
специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и
гражданско строителство” или „Транспортно строителство” или „Пътно
строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения“ или
„Железопътно строителство” или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3
години професионален опит. Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция в
минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или
рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от
Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на улици и/или на пътища от
Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътни съоръжения към тях и/или на
пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
2. Участник № 2 „Иса 2000“ ЕООД е представил 1 бр. ЕЕДОП, на електронен носител,
от „Иса 2000“ ЕООД – участник в настоящата процедура, който е подписан с
електронен подпис, чиито сертификат е издаден на законния представител на
дружеството, съгласно търговската регистрация, Юлиян Седефов Инджов.
По отношение на представеният ЕЕДОП, членовете на комисията установиха
следното:
ЕЕДОП-ът е попълнен в съответствие с изискванията на възложителя и ЗОП,
спазвайки формата и полетата на образеца.
3. Участник № 3 „Калистратов груп” ООД е представил 1 бр. ЕЕДОП, на електронен
носител, от „Калистратов груп” ООД – участник в настоящата процедура, който е
подписан с електронни подписи, чиито сертификати са издадени на законниите
представители на дружеството, съгласно търговската регистрация, Павел Иванов
Калистратов, Нина Милтенова Стоянова и Камен Георгиев Наумов;
По отношение на представеният ЕЕДОП, членовете на комисията установиха
следното:
ЕЕДОП-ът е попълнен в съответствие с изискванията на възложителя и ЗОП, спазвайки
формата и полетата на образеца.
4. Участник № 4 „Галчев инженеринг“ ЕООД Участникът е представил 1бр. ЕЕДОП
от „Галчев инженеринг“ ЕООД – участник в настоящата процедура, е подписан с
електронни подписи, чиито сертификати са издадени на законниите представители на
дружеството, съгласно търговската регистрация, Марияна Василева Галчева и
Любомир Николаев Галчев.
По отношение на представеният ЕЕДОП, членовете на комисията установиха
следното:
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ЕЕДОП-ът е попълнен в съответствие с изискванията на възложителя и ЗОП,
спазвайки формата и полетата на образеца.
На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ЗОП и
констатациите, обективирани в Протокол 1, комисията указва на участника
„Мегаинвест - холд“ ЕООД да представи нов еЕЕДОП или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол е изпратен на всички
участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача, а именно:
01.08.2018г., като на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е определен срок за представяне
на документите 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на Протокол 1.
След консултация с членовете, председателят определя следващото заседание на
комисията, на което да бъдат разгледани и оценени техническите предложения на
участниците да бъде проведено след получаването на допълнителните документи от
участника или след изтичане на крайния срок определен за това, в същата зала и с
начален час на работа 10:00 часа. С това, заседанието на комисията, проведено на
17.07.2018г. приключва.
На 21.08.2018г., в 10:00 часа, в сградата на община Борино се проведе следващо
заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти.
На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.
В срока, определен от Комисията, в зависимост от датата на получаване на
протокола, в Деловодството на Община Борино не са представени допълнителни
документи от единствения участник, който е следвало да отстрани нередовност в
представения еЕЕДОП - „Мега инвест“ ЕООД. В съответствие с чл. 53 ал. 9 от ППЗОП,
Протокол № 1, от работата на комисията, е публикуван на профил на купувача на
Община Борино на 01.08.2018 г., като същия е изпратен до всички участници на
посочените от тях електронни адреси, включително и до „Мега инвест“ ЕООД, който е
потвърдил получаването му на 09.08.2018г. Петте работни дни за представяне на
допълнителни документи изтича на 16.08.2018 г., като участникът не го е спазил и не е
представил еЕЕДОП, чрез който да отстрани констатираната нередовност, а именно: в
Част IV, раздел В, относно Технически лица или органи за контрол на качеството,
участникът не е декларирал Инженер по част „Конструктивна“ - 1 (един) брой:
Професионална област (квалификация): висше образование по специалност
„Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско
строителство” или „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или
„Строителство на транспортни съоръжения“ или „Железопътно строителство”
или еквивалентна специалност, с не по-малко от 3 години професионален опит.
Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция в минимум 1 (един) изпълнен
обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен
ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа
(РПМ) и/или на улици и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на
пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън
страната.
Комисията единодушно реши, на основание чл. 107, т.1 и т.2 от ЗОП да
предложи на възложителя за отстраняване участника „Мега инвест“ ЕООД, тъй като в
законоустановения срок участникът не е представил нов еЕЕДОП, с който да отстрани
нередовностите в офертата си, консататирани в Протокол № 1, в резултат на което
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може да се изведе, че участникът: не отговаря на минималните изисквания на
възложителя по отношение на техническите и професионални способности:
Участникът, да разполага с Инженер по част „Конструктивна“ - 1 (един) брой:
Професионална област (квалификация): висше образование по специалност
„Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство”
или „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или „Строителство на
транспортни съоръжения“ или „Железопътно строителство” или еквивалентна
специалност, с не по-малко от 3 години професионален опит. Специфичен опит:
участие в екип на подобна позиция в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново
строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на
автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на
улици и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътни съоръжения
към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Във връзка с това и на основание чл. 56 ал. 1 от ППЗОП, комисията реши да не
разглежда Техническото предложение на участника.
Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на
документтите, съдържащи се в Техническото предложение на тримата допуснати
участници и оценяване на показателите, съгласно утвърдената методика. Комисията
пристъпи към проверка дали предложенията са изготвени и представени в съответствие
с изискванията на документацията за участие в процедурата, техническите
спецификации и указанията на Възложителя.
III. Разглеждане на документтите, съдържащи се в Техническото предложение
на тримата допуснати участници
Оценката на техническите предложения на участниците бе направена в
следващото, проведено на 21.08.2018г., закрито заседание на комисията (подробно
описано в Протокол № 2/21.08.2018г. При експертната оценка се констатира, че:
1. Членовете на комисията присъждат на „Иса 2000“ ЕООД, по показател П1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, за първа и втора обособена
позиция, 45 точки, тъй като са налице три от четири възможни допълнителни
обстоятелства, които надграждат минималните изисквания на възложителя.
2. Членовете на комисията не допускат „Калистратов груп” ООД – подал оферта за За
Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 3033
от път Ш-197 - с. Борино - м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община Борино“ до
оценка по техническите показатели от утвърдената, с документацията, методика за
определяне на комплексната оценка на офертата.
МОТИВИ: На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като участникът,
„Калистратов груп” ООД не доказва наличието на пълно съответствие във връзка с
изискванията на възложителя в Методика за определяне на комплексна оценка на
офертата и съдържание на Предложението за изпълнение на поръчката, съгласно
Документацията за участие:
Комисията е установила, че в Предложението за изпълнение на поръчката не
съдържа минимално изискуемото съдържание от Техническата спецификация и
Методиката за оценка, а именно: МЕ.2. Предложение за организацията на
обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс
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за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и
координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен
график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е
посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между
предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода
за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.
Членовете на комисията са констатирали несъответствие по отношение на
раздел организация на човешките ресурси от предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил само Технически ръководител, Геодезист,
Координатор по безопасност и здраве и Отговорник по контрола на качеството. Освен
това в представената технологична таблица, участникът е отбелязал за отделните
видове СМР брой работници, но не и квалификация на същите. В такъв случай,
комисията не би могла да установи съответствие с изискванията в документацията за
участие и техническата спецификация, относно ….. организация на работата на
човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа
обезпеченост и координация на работната ръка и …..как се разпределят основните
отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в
съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително
обявените условия на възложителя.
На следващо място, комисията установила, че предложението за изпълнение на
поръчката, на „Калистратов груп” ООД, съдържа описание, единствено за четирима
от експертите - Технически ръководител, Геодезист, Координатор по безопасност и
здраве и Отговорник по контрола на качеството, но не и за останалите двама - Инженер
Част “Пътна”, Инженер Част “Конструктивна”, които фигурират в офертата на
участника, част IV еЕЕДОП. Като взеха предвид съдържанието на обяснителната
записка, членовете на комисията считат, че за предложението на участника е налице
обстоятелството, от Документацията за участие: Когато в Предложението за
изпълнение на поръчката и неговите приложения участникът е допуснал
вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности,
тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация,
използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението
за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.
3. Членовете на комисията присъждат на „Галчев инженеринг“ ЕООД, по
показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, за първа и втора
обособена позиция, 45 точки, тъй като са налице три от четири възможни допълнителни
обстоятелства, които надграждат минималните изисквания на възложителя.
На основание аргумент за противното от чл. 57, ал. 1 от ППЗОП и установените
и описани по-горе в протокола констатации относно съдържанието на предложенията
на участниците и съответствието им с изискванията на възложителя, комисията допуска
до отваряне на ценовите предложения на участниците, за които е установено
съответствие с изискванията и за които са определени оценки по показатели П1, както
следва:
За ОП1
„Иса 2000“ ЕООД – П1 – 45 точки
„Галчев инженеринг“ ЕООД - П1 – 45 точки
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За ОП2
„Иса 2000“ ЕООД – П1 – 45 точки
„Галчев инженеринг“ ЕООД - П1 – 45 точки
Комисията, при условията на чл.57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи
работата си с отваряне на ценовото предложение на допуснатите участници, което да се
извърши на 27.08.2018г. в 10:00 часа, в сградата на община Борино, в заседателната
стая на трети етаж, съобщението за което на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП е
публикувано в профила на купувача на 22.08.2018г. С това действие приключи работата
на комисията на заседанието, проведено на 21.08.2018г.
IV. На последното открито заседание бяха отворени и оценени ценовите
предложения на участниците – Протокол №3/27.08.2018 г.
На 27.08.2018г. в 10:00 часа, в сградата на община Борино, в заседателната стая на
трети етаж се проведе публично заседание на комисията със задача да отворят ценовите
оферти на допуснатите участници, след като комисията извърши действията по чл. 56
ал. 2 от ППЗОП, обективирани в протокол № 2.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и
представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл. 57 ал. 3 предл. 3 от ППЗОП председателят на комисията представи
в резюме съдържанието на Протокол № 2 относно оценяването на участниците по
технически показатели, съгласно Методика за оценка на офертите и отстранените
участници.
До оценяване по финансов показател бяха допуснати участниците:
за Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино“
1. „ИСА 2000“ ЕООД – 45 т.
2. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 45 т.
за Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
SML 3033 от път Ш-197 - с. Борино - м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община
Борино“
1. „ИСА 2000“ ЕООД – 45 т.
2. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 45 т.
След като членовете на комисията не направиха възражения относно целостта на
пликовете, съдържащи ценовите предложения на допуснатите участници,
председателят на комисията пристъпи към отварянето им по реда на тяхното
постъпване.
1. „ИСА 2000“ ЕООД
Участникът е предложил, както следва:
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1.1. за Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на общински
път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община
Борино“ - Обща цена за изпълнение, в размер на: 3 967 689.89 лв. (три милиона
деветстотин шестдесет и седем хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и осемдесет
и девет стотинки) без ДДС или 4 761 227,87 лв. (четири милиона седемстотин и
шестдесет и една хиляди двеста двадесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки) с
ДДС, с включени непредвидени разходи, разпределени, както следва:
Предмет

Стойност в лева, без ДДС

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 830 117,47
2030 от път III – 197 – с. Борино до с. Чала, км.0+000 до
км. 8+760, Община Борино“ – Подпорни стени:
Изработване на стоманобетонови подпорни стени, вкл.
земни работи, кофражни работи, бетон B25, стомана В235,
стомана В500, дренажен материал.
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2 938 146,05
2030 от път III – 197 – с. Борино до с. Чала, км.0+000 до
км. 8+760, Община Борино“ – Част „Земни работи, Пътни
работи, Асфалтови работи и отводняване“
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 140 426,38
2030 от път III – 197 – с. Борино до с. Чала, км.0+000 до
км. 8+760, Община Борино“ – Част „Технологична
(електро) – оптичен кабел“
Непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на 59 000,00
строително-монтажните работи за „Реконструкция и
рехабилитация на общински път SML 2030 от път III – 197
– с. Борино до с. Чала, км.0+000 до км. 8+760, Община
Борино“

Ценовото предложение е изготвено по Образец, каквото е изискването на
Възложителя, в това число, Показатели за ценообразуване, Количествено-стойностна
сметка.
1.2. За Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински
път SML 3033 от път Ш-197 - с. Борино - м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23,
Община Борино“ - Обща цена за изпълнение, в размер на: 1 288 634.62 лв. (един
милион двеста осемдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и четири лева и
шестдесет и две стотинки) без ДДС или 1 546 361,54 лв. (един милион петстотин
четиридесет и шест хиляди триста шестдесет и един лева и петдесет и четири стотинки)
с ДДС, с включени непредвидени разходи, разпределени, както следва:
Предмет

Стойност в лева, без ДДС

„Реконструкция на общински път SML 3033 от път III – 197 – 750 030,75
Борино – М. Кастракли от км 2+305 до км 4+649,23“ – Част
„Земни работи, Пътни работи и Асфалтови работи“
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„Реконструкция на общински път SML 3033 от път III – 197 – 506 071,37
Борино – М. Кастракли от км 2+305 до км 4+649,23“ –
Подпорни стени; Изкопни/земни работи, конструкции,
кофраж, подложен бетон В7.5, бетон В25, армировка Ст А I и
Ст А III
„Реконструкция на общински път SML 3033 от път III – 197 – 32 532,50
Борино – М. Кастракли от км 2+305 до км 4+649,23“ – Част
„Телекомуникации“

Ценовото предложение е изготвено по Образец, каквото е изискването на
Възложителя, в това число, Показатели за ценообразуване, Количествено-стойностна
сметка.
2. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Участникът е предложил, както следва:
2.1. за Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на
общински път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760,
Община Борино“ - Обща цена за изпълнение, в размер на: 3 978 791.44 лв. (три
милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и един лева и
четиридесет и четири стотинки) без ДДС или 4 774 549,73 лв. (четири милиона
седемстотин и седемдесет и четири хиляди петстотин четиридесет и девет лева и
седемдесет и три стотинки) с ДДС, с включени непредвидени разходи, разпределени,
както следва:
Предмет

Стойност в лева, без ДДС

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 832 888,63
2030 от път III – 197 – с. Борино до с. Чала, км.0+000 до
км. 8+760, Община Борино“ – Подпорни стени:
Изработване на стоманобетонови подпорни стени, вкл.
земни работи, кофражни работи, бетон B25, стомана В235,
стомана В500, дренажен материал.
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2 945 358,75
2030 от път III – 197 – с. Борино до с. Чала, км.0+000 до
км. 8+760, Община Борино“ – Част „Земни работи, Пътни
работи, Асфалтови работи и отводняване“
„Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 141 217,70
2030 от път III – 197 – с. Борино до с. Чала, км.0+000 до
км. 8+760, Община Борино“ – Част „Технологична
(електро) – оптичен кабел“
Непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на 59 326,36
строително-монтажните работи за „Реконструкция и
рехабилитация на общински път SML 2030 от път III – 197
– с. Борино до с. Чала, км.0+000 до км. 8+760, Община
Борино“
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Ценовото предложение е изготвено по Образец, каквото е изискването на
Възложителя, в това число, Показатели за ценообразуване, Количествено-стойностна
сметка.
2.2. За Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински
път SML 3033 от път Ш-197 - с. Борино - м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23,
Община Борино“ - Обща цена за изпълнение, в размер на: 1 301 893.54 лв. (един
милион триста и една хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет и четири
стотинки) без ДДС или 1 562 272,25 лв. (един милион петстотин шестдесет и две
хиляди двеста седемдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) с ДДС, с включени
непредвидени разходи, разпределени, както следва:
Предмет

Стойност в лева, без ДДС

„Реконструкция на общински път SML 3033 от път III – 197 – 758 916,50
Борино – М. Кастракли от км 2+305 до км 4+649,23“ – Част
„Земни работи, Пътни работи и Асфалтови работи“
„Реконструкция на общински път SML 3033 от път III – 197 – 508 928,04
Борино – М. Кастракли от км 2+305 до км 4+649,23“ –
Подпорни стени; Изкопни/земни работи, конструкции,
кофраж, подложен бетон В7.5, бетон В25, армировка Ст А I и
Ст А III
„Реконструкция на общински път SML 3033 от път III – 197 – 34 049,00
Борино – М. Кастракли от км 2+305 до км 4+649,23“ – Част
„Телекомуникации“

Ценовото предложение е изготвено по Образец, каквото е изискването на
Възложителя, в това число, Показатели за ценообразуване, Количествено-стойностна
сметка.
С тези действия комисията приключи публичната част от заседанието и се
оттегли, за да продължи работата си по оценка на финансовия показател.
Комисията пристъпи към изчисляване на финансовия резултат, съгласно
посочената в Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, формула.
Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп)
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на
условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по
показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по
формулата:
Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки), където
Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в
лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
Цmin е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени
разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на
допуснатите участници.
Цп е оценката по показателя.
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Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база
предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката
без в нея да се включва предложената от участника стойност за непредвидени разходи
при изпълнение на обекта.
за Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино“
1. „ ИСА 2000 “ ЕООД
ЦП= 3 908 689.89/ 3 908 689.89 х 50 = 50 точки
2. „ ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ЦП= 3 908 689.89/ 3 919 465.08 х50 = 49.86 точки
за Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
SML 3033 от път Ш-197 - с. Борино - м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община
Борино“
1. „ ИСА 2000 “ ЕООД
ЦП= 1 256 102.12/ 1 256 102.12 х 50 = 50 точки
2. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
ЦП= 1 256 102.12/ 1 267 844.54 х50 = 49.54 точки
След като изчислиха финасовия показател, членовете на комисията пристъпиха към
формиране на Комплексната оценка (КО) от Методика за оценка на офертите.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по следните два показателя:
Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой
точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т.
за Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино“
1. „ ИСА 2000 “ ЕООД
(КО) = 45 + 50 = 95 точки
2. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
(КО) = 45 + 49.86 = 94.86 точки
за Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
SML 3033 от път Ш-197 - с. Борино - м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община
Борино“
1. „ИСА 2000 “ ЕООД
(КО) = 45 + 50 = 95 точки
2. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
(КО) = 45 + 49.54 = 94.54 точки
Въз основа на гореописаното, комисията извърши следното класиране:
за Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино“
Първо място: „ИСА 2000“ ЕООД – с комплексна оценка 95 точки
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Второ място: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - с комплексна оценка 94.86
точки
за Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път
SML 3033 от път Ш-197 - с. Борино - м. Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община
Борино“
Първо място: „ИСА 2000“ ЕООД - с комплексна оценка 95 точки
Второ място: „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - с комплексна оценка 94.54
На основание чл. 109 от ЗОП, вземайки предвид факта, че не са налице основанията
за отстраняване, офертата отговаря на критериите за подбор и е получила най-висока
оценка при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания
критерий за възлагане на поръчката, както и на база събраната в хода на процедурата
документация, изискванията на Възложителя, разпоредбите на ЗОП и протокола от
работата й, камисията предлага Възложителя да определи за изпълнител на
обществената поръчка получилия най-висока оценка участник - „ИСА 2000“ ЕООД. С
направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и
класиране на офертите на 27.08.2018г.
Изготвените и подписани Протокол 3, заедно с Протокол 1 и Протокол 2,
представляват цялостния и окончателен Протокол на Комисията за разглеждане, оценка
и класиране на участниците, подали оферти за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на
строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински
път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760, Община
Борино“ „Реконструкция на Общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м.
Кастракли, от км 2+305 до 4+649.23, Община Борино“, във връзка с договор №
21/07/2/0/00333 от 19.04.2018г. сключен между Община Борино и ДФ „Земеделие“, по
две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на
общински път SML 2030 от път III-197 – с. Борино до с. Чала, км 0+000 до км 8+760,
Община Борино“ Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на
общински път SML 3033 от път III-197 – с. Борино – м. Кастракли, от км 2+305 до
4+649.23, Община Борино“, обявена с Решение № 4 от 06.06.2018 г. и публикувана в
РОП АОП № 00754-2018-0003
Протоколът е съставен съгласно чл.103, ал. 3 от ЗОП и съдържа общо 49
/четиридесет и девет/ страници.
Настоящият доклад е съставе на 27.08.2018г., заедно с цялата документация
/протоколи, график, заповеди, декларации, кореспонденция/, както и постъпилите
оферти се предават на възложителя за утвърждаване и предприемане на необходимите
действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, комисията се
подписва в състав както следва:
1. Председател: ………………..
и членове: 2. ………………..
3.………………….
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4. …………………….
5....................................

Докладът е предаден на Възложителя на дата 28.08.2018г.

Получил на 28.08.2018г.
МУСТАФА КАРААХМЕД
Кмет на община Борино

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП и във връзка с чл. 2, ал. 1 от
ЗЗЛД
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