
П Р О Т О К О Л

На 04.10.2016г. в 14:00 часа комисията за разглеждане и оценка на подадените 

оферти в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: «Възстановяване 

на пътни настилки за нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД », назначена със 

Заповед № 143/ 04.10.2016г., в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Йорданов -  заместник началник цех „Ремонтен 2”

ЧЛЕНОВЕ: 1. Пламена Георгиева -  адвокат
2. Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки “ 

и в присъствието на:

1. Пламен Стоянов Проданов -  „ТЕХНОСТРОЙ -  ИНЖ ЕНЕРИНГ 99” АД отвори 

получените по реда на тяхното постъпване оферти, както следва:

1. „ВИАДУКТ АБ БИНКОС” ООД с подадена оферта Вх.№ В-] 1-25/28.09.2016г., 

10:30 часа;

2. СД „БЕРКО -  БЕРКОВСКИ И СИЕ” с подадена оферта Вх.№ В-11- 

26/28.09.2016г.,11:55 часа;

3. „ТЕХНОСТРОЙ -  ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД с подадена оферта Вх.№ В-11- 

47/03.10.2016г.

Комисията разгледа постъпилите оферти, констатира че същите отговарят на 

изискванията към предмета на поръчката и на 04.10.2016г. в 15:00 часа пристъпи към 

разглеждане на техническото и ценовото предложение на участниците.

I. Кратко описание на предложенията на участниците:

1.1. „ВИАДУКТ АБ БИНКОС” ООД - гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър” № 41

1.1.1. «Възстановяване на пътни настилки за нуждите на "Топлофикация -  

Сливен" ЕАД »,

>  Срок за изпълнение на възстановяване на пътна настилка до 5 (пет) работни 

дни след получаване на писмена заявка.

> Гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на 

протокола за извършено възстановяване на пътна настилка без забележки от страна на 

Възложителя.

> Срок на плащане на извършеното СМР: 60 (шейсет) дни от датата на издаване 

на фактурата.
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> Ценово предложение -  Обща стойност: 151,78 (сто петдесет и един лева и 

седемдесет и осем ст.) без ДДС.

1.2. СД „БЕРКО -  БЕРКОВСКИ И СИЕ” -  гр. Сливен, ул. „Лъдженска” № 1 А,

1.2.1. «Възстановяване на пътни настилки за нуждите на "Топлофикация -  

Сливен" ЕАД »,

>  Срок за изпълнение на възстановяване на пътна настилка до 1 (един) работен 

ден след получаване на писмена заявка.

>  Гаранционен срок 30 (тридесет) месеца, считано от датата на протокола за 

извършено възстановяване на пътна настилка без забележки от страна на Възложителя.

>  Срок на плащане на извършеното СМР: 60 (шейсет) дни от датата на издаване 

на фактурата.

у  Ценово предложение -  Обща стойност: 159,95 (сто петдесет и девет лева и 

деветдесет и пет ст.) без ДДС.

1.3. „ТЕХНОСТРОЙ -  ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД -  гр. Ямбол, Индустриална зона, 

„Обходен път Запад” № 21

1.3.1. «Възстановяване на пътни настилки за нуждите на "Топлофикация -  

Сливен" ЕАД »,

> Срок за изпълнение на възстановяване на пътна настилка до 1 (един) работен 

ден след получаване на писмена заявка.

>  Гаранционен срок 30 (тридесет) месеца, считано от датата на протокола за 

извършено възстановяване на пътна настилка без забележки от страна на Възложителя.

>  Срок на плащане на извършеното СМР: 60 (шейсет) дни от датата на издаване 

на фактурата.

>  Ценово предложение -  Обща стойност: 150,80 (сто и петдесет лева и 

осемдесет ст.) без ДДС.

II. Оценяване на офертите: Оптимално съотношение качество/цена при следните 

показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка:

> Комисията класира офертите по комплексна оценка (КО) изчислена на база 

оптимално съотношение качество/цена, като се търси най -  изгодно предложение.

>  КО на офертата на всеки участник включва три основни показателя и е равна 

на сбора от тях, а именно: КО = П1 Ценово предложение + Пг Срок на изпълнение + П3 

Гаранционен срок.



> Икономически най-изгодно предложение е предложението получило най- 

висока комплексна оценка. Максималния брой точки, които може да получи всяка една 

оферта е 100 точки.

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

№
но
ред

Показател
(наименование)

Относителна тежест на 
показателя в КО в %

Максимално 
възможен брой 

гочки
1 Ценово предложение - П1 50 % 50

2 Срок на изпълнение -  П2 30 % 30

3 Гаранционен срок- Пз 20 % 20

Общо: 100 % 100

ПОЛУЧЕНИ ТОЧКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

Показател №1 -  Ценово предложение (П1)

Участник

Ценово 
предложение 

лева без ДДС за 
1 м2

Формула за изчисление 
Ц мин.

П 1 -  --------------- х 50
Ц участник

Точки

„ВИАДУКТ -  АБ 
БИНКОС” ООД

151,78лв.
150,80

П1 -  - ............................х 50
151,78

49,68

СД „БЕРКО 90- 
БЕРКОВСКИ И СИЕ”

159,95лв.
150,80

П1 -  -...................-........ х 50
159,95

47,13

„ТЕХНОСТРОЙ -  
ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД 150,80лв.

150.80
П1 ............................... - х 50

150.80
50
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Показател №2 -  Срок за изпълнение (П2)

Участник
Срок за изпълнение 

/работни дни/

Формула за изчисление
С /най-кратък/

П 2 -  ------------------------ х 30
С участник

Точки

„ВИАДУКТ -  АБ 
БИНКОС” ООД

5
1

П2 - .......................... — х 30
5

6

СД „БЕРКО 90- 
БЕРКОВСКИ И СИЕ”

1

1
П2 - ...................-..........х 30

1

30

„ТЕХНОСТРОЙ -  
ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД 1

1

П2 --------- ------ ---------х 50
1

30

Показател №3 -  Гаранционен срок (ПЗ)

Участник
Срок за изпълнение 

/работни дни/

Формула за изчисление 
Г срок участник

Пз = --------------------------х 20
Г /срок най-дълъг/

Точки

„ВИ АДУКТ-  АБ 
БИНКОС” ООД

24
24

ПЗ ------------------ ------ х 20
30

16

СД „БЕРКО 90- 
БЕРКОВСКИ И СИЕ” 30

30
ПЗ - ...............................х 20

30
20

„ТЕХНОСТРОЙ -  
ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД 30

30
ПЗ ............. ...............—  х 20

30
20

Комплексна оценка - КО = П 1 + П2 + Пз

Участник

Получени точки по 
показател КО

п , п 2 Пз

„ВИАДУКТ - АБ БИНКОС” ООД 49,68 6 16 71,68

СД „БЕРКО 90- БЕРКОВСКИ И СИЕ” 47,13 30 20 97,13
„ТЕХНОСТРОЙ -  ИНЖ ЕНЕРИНГ 99” 

АД
50 30 20 100
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III. Класиране на участниците:

1-во място - „ТЕХНОСТРОЙ -  ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД 

П-ро място -  СД „БЕРКО 90- БЕРКОВСКИ И СИЕ”

III -  то място - „ВИАДУКТ -  АБ БИНКОС” ООД

Комисията предлага участника:

„ТЕХНОСТРОЙ -  ИНЖЕНЕРИНГ 99” АД, класиран на първо място за 

Изпълнител в обществена поръчка с предмет: «Възстановяване на пътни настилки за 

нуждите на "Топлофикация -  Сливен" ЕАД ».

Този протокол се състави на 10.10.2016г. и се предава на Възложителя за 

утвърждаване.

/Димитър Йорданов -  зам. началник цех „Ремонтен 2” /

/

А  Л  А |  а

(получил протокола на ' ____ __. . . .2016г.)

/Пламена Геойгиевй -ад в о к ат-  адвокат
* I /1 0(приел протокола н а ..............: J.V. — 2 0 16г.)

2 Q fiU M -

,, '7 7 7Надежда Иванова -  експерт „ Общ. Поръчки "
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