П Р () Т О К О Л № з
за провеждане на публично състезанис с предмет: „Реконструкции на довеждаш
напорен водопровод до водоема на с.Бориио.”, Решение за откриване на процедура
№ 5/05.10.2016 год. па Кмета на община Борино
Днес. 16.11.2016 г.. и 14:00 часа, в заседателната зала в сградата на общинска
администрация Борино, съгласно Заповед № 225/07.11.2016 г. на Мустафа Шабан
Караахмед - Кмет на община Борино, се събра Комисията по чл. 103. ал. 1 от ЗОП за
разглеждане и оценка на постъпилите оферти, в редовния си състав, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Светла Стоянова Псншна - външен експерт към АОП, с per. № BE - 1684
И ЧЛЕНОВЕ:
2. Нсзнха Ахмед Велиева - Заместник кмет на община Борино
3. I ефнк Халнлов Шилеров - на длъжност "Главен слепил.пич ТСУ"
4. Джемиле Джамал Люманова - на длъжност "Счетоводител" в община
Борино
5. Соня Ангелова Гсрзилова - "Главен специалист ОП" нрн община Борино
Комисията по указания на председателя сс събра в открито заседание за
отваряне на ценовите предложения на допуснатите до класиране участници. Па
публичпото заседание не присъстваха представители на участниците.
Председателят съобщи поставените оценки па техническите предложения на
участниците.
Наименование
участника
„РИС НРО“ д з з д
„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД
„ЛЮНИК“ ЕООД

на

Вх. № на подадената
оферта
5352/03.11.2016 год.
5363/04.11.2016 год.
5364/04.11.2016 год.

ТО
25.20 точки
50 точки
9.05 точки

На следващо място Председателят на комисията отвори и оповести ценовите
предложения на допуснатите участници, както следва:
Наименование
участника
„РИС ПРО“ ДЗЗД
„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД
,J 11011 ИК" ЕООД

па

Предложена
цена
изпълнение
поръчка та, без ДДС
362 267.21 лв. без ДДС
439 598.03 лв. без ДДС
438 642.74 лв. без ДДС

за
на

Предложена
нена
за
изпълнение на поръчката
с ;и с
434 720.65 с ДДС
527 517.64 с ДДС
538 548.55 е ДДС

След извършване на тези действия, комисията продължи своята работа в закрито
заседание с поставяне на финансова оценка на офертите, при спазване на следната
методика:

Ф инансовата оценка за всеки отделен участ ник в процедурата се извършва
съгласно следната формула:

(DO = ------------------- X 50,
ФО\
където:
ФО е финансовата оценка па предложението на участника N;
Ф О т ;„ е най-ниската предложена от участник » процедурата цена (в лева. без ДДС);
ФО, е предложената от участника X цена (в лена. без ДДС).
М аксим (инат и ст ойност на Ф О \ е 50 т очки и се дава на участ ника, предлож ил
най-ниска йена.
Наименование на участника
„РИС П РО -Д ЗЗД
„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД
„ЛЮНИК“ ЕООД

ФО
50 т. (362 267.2! лв. без ДДС най-ниска
цена)
(362 267.21/439 598.03)*50 41.20 т.
(362 267.21/438 642.74)^50 = 41.29 т.

Комплексната пристьпи към определяне па комплексна оценка па всеки отделен
учаегник, която съгласно утвърдената методика, сс изчислява по следния начин:
А '0\ - Т01 + ТО2 + ФО
М аксималнат а ст ойност ни KOs е 100 точки.
Участник

..РИС ПРО“ д з з д
„ВЕРА СТРОЙ“
ЕООД
„ЛЮНИК" ЕООД

Оценка но
показател ТО
25.20 т.
50 т.

Оценка но
показател ФО
50 т.
41.20 т.

Комплексна
оценка К О \
75.20 т.
91.20 -г.

9.05 т.

41.29 т.

50.34 т.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
( оглед на извъртените по-горе констатации, Комисията класира участниците в
публично сьо езан и е с предмет: „Реконструкция на довеждащ напорен водопровод
до водоема на с.Бориио”, в следната последователност:
1-во мяст о: ..ВЕРА С ТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка от 91.20 т.
2-ро мяст о: ..РИС 1IPO" ДЗЗД - с комплексна оценка от 75.20 т.
3-то място: „ЛЮ НИК" ЕООД - с комплексна оценка от 50.34 т.
Комисията предлага на Възложителя - кмега па община Борино, да сключи
договор ча обществена поръчка с класирания па първо място участник. След извършване

на тези действия, комисията приключи своята работа и предава цялата документация на
Възложителя за вземане на решение.
Настоящият протокол беше изготвен в 3 /три/ страници и подписан от членовете
па комисията.
Председателят закри заседанието в 17:00 часа на 16.11.2016 год.

КОМИСИЯ:
П РЕДСЕДА ТЕЛ: И н ф орм ац и ята е ......... /Светла Пешина/
за л и ч е н а съгласн о
ЧЛЕН О ВЕ:
чл.2 от ЗЗЛД
1.....................
/Незиха Велиева/
2

/Тефик Шидеров/

j ......................

/Джемиле Люманова/

4....................

/Соня Герзилова/

