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               Кмет на Община Две могили 

   

   

ПРОТОКОЛ 

 

за резултатите от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти във 

връзка с публикувана обява за събиране на оферти с предмет: 
”Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на 

територията на Община Две могили” Обособена позиция № 1. ”Строително 

– монтажни работи на общинска и републиканска пътна мрежа и ремонт 

на улици на територията на Община Две могили” и Обособена позиция № 2 

„Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” в с.Пепелина” 

Община Две могили”. 

 

 

Днес, 14.10.2016 г. от 11:00 часа на основание чл. 192 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
закона за обществените поръчки (ППЗОП), в изпълнение на Заповед № 1128/ 
14.10.2016 г. на кмета на община Две могили и във връзка с Обява № 
1035/20.09.2016 г. в  Конферентната зала на Община Две могили се събра 
комисия, назначена за провеждането на обществена поръчка на стойност по чл. 
20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: ”Строително – монтажни работи за 

изграждане и ремонт на обекти на територията на Община Две могили” 

Обособена позиция № 1. ”Строително – монтажни работи на общинска и 

републиканска пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община 

Две могили” и Обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорна стена по ул. 

„Георги Димитров” в с.Пепелина” Община Две могили”. 

 

Комисията се събра за провеждане на публично заседание по отваряне на получените оферти 

на участниците в горепосочената обществена поръчка, в следния състав  
Председател: Бисер Йончев  – заместник – кмет на Община Две могили  
        Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
        Инж. Марин Маринов -  гл. инженер на Община Две могили   
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в обществената 
поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване. 
Председателят на комисията получи от деловодството на община Две могили  регистъра за 
вписване на получените оферти за участие в обществената поръчка, както и представените 
оферти, съставен на 13.10.2016 г. 

Комисията констатира, че до 17:00 часа на 13.10.2016г. е  постъпила 1 (една) оферта, 
подадени от: 

1.„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Русе  с вх. № 4808 / 05.10.2016 г, час: 16:28 ч.;  



За Обособена позиция № 1 ”Строително – монтажни работи на общинска и 

републиканска пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Две 

могили” 

Обособена позиция № 1  включва 4 подобекта: 

Подобект № 1: Общинска пътна мрежа /ОПМ/ по ПЪТ RSE 3084 / п.к.с ПЪТ ІІІ 

501-пещерата „Орлова чука”/ от км.4+000 до км.4+200 , по ПЪТ № RSE 2081 от 

км.0+000 до км.8+200 / с.Могилино – с.Помен – п.к.с ПЪТ № TGV 1137 / 

Подобект № 2: ”Републиканска пътна мрежа”  

Подобект № 3: „Улична мрежа на град Две могили” 

Подобект № 4: ”Изграждане на пътни неравности –пешеходни пътеки в град Две 

могили” 

Комисията констатира, че няма подадени оферти извън срока за получаване, посочен от 
Възложителя. 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е удължил първоначално обявения 

срок за получаване на оферти, защото до 05.10.2016г. са постъпили по – малко от три 

оферти. Срокът за получаване на офертите е удължен до 13.10.2016г.  

Комисията констатира, че в срока за подаване на оферти няма подадена оферта за 

Обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” 
в с.Пепелина” Община Две могили”. 

Комисията констатира, че няма отбелязани забележки при получаване на офертата и 

че оферти са оформени и представени съобразно изискванията на обявата за събиране на 

оферти, публикувана в портала на АОП и Профила на купувача на община Две могили на 

20.09.2016 г. 

След получаване и запознаване със списъка с участниците, всички членове на 

комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП, след което комисията пристъпи 

към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване: 

Офертата на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Русе  с вх. № 4808 / 05.10.2016 г, час: 
16:28 ч. е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 
Комисията отвори офертата на участника, оповести нейното съдържание и обяви 
представеното ценово предложение, което е на обща стойност 134950.79 лв. (сто 
тридесет и четири хиляди деветстотин и петдесет лева и 79 ст.) без ДДС или 161940.95 
лв. (сто шестдесет и една хиляди деветстотин и четиридесет лева и 95 ст.) с ДДС. 

С гореописаните действия публичната част от заседанието на комисията приключи. 

Комисията продължи своята работа с подробен преглед на офертата на участника за 

съответствия на представените документи с изискванията на Възложителя и установи 

следното: 

1. По отношение на офертата, предоставена от „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Русе  : 

Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени в обявата за събиране 
на оферти и документацията към нея, одобрени от Възложителя. Комисията не установи липси 
и непълноти в офертата на участника и същият отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя посочени в обявата за събиране на оферти, и документация за участие 
(указанията) за изпълнение на поръчката. 

Срокът на изпълнение на поръчката предложен от участника е 8 (осем) календарни дни 
и започва да тече след датата на подписване на Протокол – Образец № 2 за стартиране на 
изпълнението на договора за обществена поръчка и приключва с извършване на всички 
описани в количествената сметка СМР, включително подписването на акта по смисъла на 
чл.176, ал.1 от ЗУТ - Констативен протокол за окончателно приемане на СМР.  



Участникът е приложил Строителна програма със съдържание съгласно изискванията 
на Възложителя за изготвяне на предложението за изпълнение на поръчката. 

Комисията реши и допуска до оценка и класиране офертата на участницика в 

обществената поръчка „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Русе  по критерия за оценка на 

офертите в обществената поръчка - „икономически най – изгодната оферта" 

„Комплексната оценка" се определя на база следните показатели: 
Показатели за оценка 
 
1. Срок за изпълнение на СМР - С Тежест: 60% 
2. Ценово предложение - Ц Тежест: 40% 
 
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка" за всеки участник е: 
КО = С х 60 % + Ц х 40 % 

Начин за определяне на оценката по всеки показател: 
Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР" – С  
Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на СМР в календарни дни. 
Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение на СМР е предложен 
в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок 
за изпълнение на СМР и линейния график извън математически допустимото 
закръгляване при изчисление. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 60%. 

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

С = (Cmin / Ci) х 100 = ...... (брой точки) 
Където Ci е предложения срок за изпълнение на СМР съгласно Предложението за 

изпълнение на поръчката на съответния участник. 
Където Cmin е минималния предложен срок за изпълнение на СМР съгласно 

Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници. 
 

Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" – Ц 
До оценка по показател Предлагана цена (Ц) се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой 
точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната 
оценка е 40%. 
Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

Ц = (Цтш / Щ х 100 = ......... (брой ТОЧКИ) 
Където Ш е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник. 
Където Цтш е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно 

Ценовите предложения на всички участници. 
 
ПОЛУЧЕНА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 

 

 

1 място „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Русе   
 

 

Въз основа на извършеното класиране съгласно Методиката за оценка на 
офертите, комисията предлага на Възложителя да сключи Договор за Обособена 

позиция № 1 ”Строително – монтажни работи на общинска и републиканска 

пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Две могили” с 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД, град Русе  , класиран на 1 място.  



На основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Комисията предлага на Кмета на Община Две 
могили да бъде отправена покана до определени лица за определяне на изпълнител за 
Обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” 

в с.Пепелина” Община Две могили”. 

Комисията приключи своята работа на 17.10.2016г. и на основание чл. 97, ал. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки състави  настоящия 
протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците. 
Настоящият протокол се представя на Възложителя за утвърждаване, след което се 
изпраща на участниците  и се публикува в Профила на купувача в един и същи ден.  

 
 
 

КОМИСИЯ: 

 

 

1.                2.     3.       
/Б. Йончев/    /инж. М. Маринов/  /Й. Димитрова/ 
   

 


