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ИВАН  МИНКО  , КМС 	ЩИНА  IСОЧСРИНОВО  

дАтА :  

ПРОТОКОЛ  
от  дейносrгя  ня  колпгсия  нязначена  със  Заповед . Ns РД-01-05-310 от  1 4.07 20 1 бг . з 1 

рязглвхщяне , оценка  п  класнряне  на  подадените  офертгг  в  процедура  за  възлагяне  на  обществена  
поръчка  по  реда  ня  чл . 20, ал .7,т.1 от  ЗОП  - чрез  събираие  iia оферти  с  обява  „Релюнт  пя  общписгиг  
пътня  лгрежя  на  терптортгптя  ня  Общпня  Кочерпново  

I. Днес , 14.07.2016 г. в  10 ч , в  сгрядята  ня  Общпня  Кочертгново  се  събря  КоМттсия  в  състав : 

Председател : Марня  Ганевя  Раг rкова -Манолова  — Външен  експврт  N ВЕ--588-sгнж . ПГС ; 

и  членове  
1. Мярия  Апостолова  Здравкова  - юртгст  
2. Славка  Славчева  Петрова  — ггконолгист  

Резервни  членове : 

1. Мярпя  Георгнева  Чолiакова  - горист  

Председателят  получгг  постъпилите  оферттт  до  17,00 часа  на  13.07.20 i b г . с  протокол  по  чл .48, 
ал .б , и  констятира , че  иялiа  предложения  посrьпили  след  крайния  срок . До  определената  датя  за  
подаване  съгласно .обявата  на  Възложителя  са  постъпилп  следннте  оферти : 

1. Оферта  с  вх . Ns ОП -О3-5, подадеття  в  10 часа  от  Обединенг iе  „Новя  Еко  IСочерпново  2016" с  
адрес : гр . София , райо iг  Лозенец , ул . „Кораб  планина " Ne 55 

2. Офертя  с  вх . Ns ОП -43-б , подядена  в  15.15 чяся  от  „Автолгягггетралгг  Хелгус " АД  с  ядрес : гр . 
Сос1нгя  ул . „Г . С . Раковскн " Ns 128 ет.8 

3. Офертя  с  вх . Ne ОП-О3-7, подадена  в  15.25 часа  от  „Пнрггнстро #iинженерггпг "ЕАД  с  адрес : 
rp. Благоевград , ул . „Тодор  Алексяндров " Ns 2 t 

1-Ia откритото  заседангге  присъстваха  представптели  на  следните  учястници : 
1. „Ппрпнстроппн sкенерттттгЕАД  — Костадян  Костов  — пълнол iощник  
2. „Автолкягпстрялп  Хелгус  АД  — Дианя  Пялевя  - пълнолtощннк  

Офертите  бяха  лредставени  па  членовете  на  камтгснята  зяедно  с  протокола  по  чл . 48, ал . б  от  
ППЗОП . I3секи  един  от  членовете  ня  комисията  преди  зяпочване  на  своята  работа  подппса  
декларация  по  чл . 103, ял . 2 от  ЗОП . Опаковките  с  офертите  бяха  непрозрячни  и  с  ненарушена  
цялост , което  беше  конетатирано  от  членовете  на  колптсnята  тт  присъетващите  предетавг n•елп  на  
участнттците . 

II. Колгисиятя  пристъпп  къл r отваряне  ня  офертите . I•Iя  основание  чл . 54, ял . 3 от  ППЗОП , 
колiисгтята  отворн  опаковките  по  редя  на  тяхното  пост-ьпвяне  н  извърци  проверка  на  
съответствпето  им  със  законовите  изисквания  и  изискванията  на  Възложителя : 

1. Колтпсията  отвори  офертата  ня  Обедпнентге  „Нова  Еко  Кочертгново  2016, кято  членовете  на  
колпtсията  подписаха  техническото  и  ценовото  предложение . Комисията  предлохси  на  
представителя  на  „Птгринстрой rгнженерггнг "ЕАД  дя  подпише  техническото  и  ценовото  
предложвние , коilто  ги  подпися . 



гттсията  продължи  своята  работа  с  изчитане  ня  докултентите  съдържащи  се  в  ос jтертятя  Hfl 
днпенле  „Нова  Еко  Кочерітиово  2016" и  обяви  предложенатя  от  учястнт •тка  сул rа  ня  

„д і ~агтчннте  цени  без  ДДС , илгенно  — 422.68 лв , без  ДДС  /четнрнстотпн  двадссет  п  два  лева  п  
гпестдесет  н  осел i стотннгстг /. 

2. Кол •птснятя  отворт •т  осjтертята  ня  „Автолтягпетрялн  Хел tус" АД , кято  членовете  на  колптспята  
подписаха  твхтпическото  и  ценовото  предпожение . Комисията  предложи  тта  представтттеля  гга  
„Птгрннстроттннженертп ~г"ЕАД  дя  подпииtе  техннческото  и  ценовото  nредJroжение , който  гіі  
ггодппся . 

3. Колптсттятя  продълж i•т  евоята  работя  с  ттзчт iтятте  на  докуптентите  еъдърхсащи  се  в  осjэертята  нтт  
„Автолгагпетралп  Хел iуе  АД  тт  обявн  предложената  от  учястнтгкя  сулiя  на  едииттчните  цени  без  
ДДС , тглгенио  — 808,80 лв . без  ДДС  /оселтстотг iн  тi оселг  лева  и  оселгдесет  стоттпткт r/. 

4. IСол fттстцтта  отвортг  осjэертята  на  „Пк tртtнстро iптнженертпгг " ЕАД , като  членовете  на  колгпспята  
подписаУа  техннческото  и  ценовото  предложение . Колгисията  предложи  ня  представптел  нп  
„Автолга rистрялн  Хелryс" АД  да  подпиите  технтгческото  и  ценовото  предлохсеиие , когiто  гн  
гroдписа . 

Колгпсията  лродължтт  своята  работа  с  тгзчитане  на  документите  съдържащтт  се  в  офертата  на  
„Птqэтгнстройпн rкене рΡттнг" ЕАД  п  обявт r предложената  от  участнтткя  сулаа  тта  едттиттчлттте  цешт  
без  ДДС , ттл3енно  — 251.95 лв , без  ДДС  /двеста  пвтдесет  тт  пет  лева  тг  деветдесет  п  пет  стоттттп <r г/. 

След  тгзвършваие  на  описяните  де0ствия , пргпслючтг  публиіпгата  част  от  зяседантге rо  тта  
КОл4исттЯТя . 

III. Ha 16A9.2016 г. в  закрт •iто  заседание , колгисиятя  продължи  своята  ряботя  с  детяттлна  проаергса  
на  докулгентите , съдържащтт  се  а  осjтертите  на  учястнтщите , по  реда  ня  тяхното  лостъпване . 

1. Обед jiнентте  „Нова  Еко  Кочернново  2016" с  оферта  с  вх . N ОП -О3-5 от  13.07.2016 г .: 

Учястппкът  Обедиисн iiе  „Новя  Еко  Кочсрттново  2016" е  консорциулг , учреден  с  договор  за  
обединение  на  08.07.2016 r., представлявано  от  упълнолгощения  предстявгттел  - Дттяна  Тясева . 

Кол rнеггята  конетятттра , че  участнтткът  е  предетявг •Ул  встгчки  изггекуелн i докултенти , кято  съп [пте  
са  в  съответствпе  с  предвартгтелно  обяаените  условия  на  възложнтеля . Учястішкът  е  
представтгл  техтлтческо  предложеиие , гтзготвено  по  образец  Ns 6, което  отговаря  на  услонтт s та  
ня  възложт iтеля , посочентт  в  обявата  за  обществеиа  поръчка  и  телннческата  специфпкацтгя  кълг  
обявата  за  събиране  на  оферттг  e посо =птл  ерок  за  начало  ня  строггтелно -ыгонтажнт rте  работіг  — 3 
ряботнтт  дtит . 

С  оглед  на  горното , офертата  на  уRгастнттка  Обедттненпе  „Новя  Еко  Ко=iерттново  2016" зя  
тгзпълпетттге  на  поръчката  отговаря  на  условията  на  Възложт •гтеля , посочетгтг  в  обяватя  и  
технттческята  спецтгфикацня  кълг  нея  n ce допуска  до  по -натятьптно  участие . 

Комисията  продължтг  своята  ряботя  с  детя i'тлно  разглеждяне  ня  ценовото  предложенг rе  на  
допуснатият  участник  и  напраан  провврка  на  гтзчислениятя  эя  сjторлцтрагте  ла  сумата  tia 
единнчнпте  центт , предлагани  за  изпъливнтте  на  поръчката , като  грептктт  не  бяха  констатн lэаип . 

2. „Автолгаг iтстралн  Хелкус " АД  с  оферта  с  вх . Ns ОП-О3-6 от  13.07 .2016 г.: 

Участникът  „Автол zягттстрялп  Хел iус" АД  е  тьрговско  дружество , вштсяно  в  Търговскпя  
регистьр  кълг  Агенцията  по  вписванттята  с  ЕИК  831643461, Веселин  Борттсов  I3одентгчаров  ri 
Нггколя ti IСръстев  Ръжев  сялго  заедно , или  всеки  един  от  тях  зяедно  еъс  Снежянка  Лгобенов l 
Хргтстова . 

Колп rслята  конетатиря , че  участникът  е  предеrлвил  всички  изнекуелги  докулгептн , кято  същпте  
са  в  еъответствтте  с  предвартттелно  обявените  условття  на  възложитепя . Участгшкът  е  



представдл  техиическо  предложвние , гтзготвено  по  обрязец  Ns 6, което  отговяря  на  условнята  
ня  възложгателя , посочвни  в  обявятя  за  обществена  поръчка  и  техническата  спецнфпкяцпя  към  
обяватя  за  събт iране  ня  оферттт  е  посочигл  срок  зя  нячяло  на  строптелно -лгонтажнпте  работн  — 3 
ряботнп  днн . 

С  оглед  на  rорното , офертата  на  участникя  „Автол iагцстря rш  Хвnгуе" АД  за  изпълнение  на  
поръчката  отговаря  на  условнята  на  Възложптеля , поеочени  в  обяватя  и  технп =теската  
сnецтгфикацтгя  кълг  нея  u ce допуска  до  по-нятаrьшно  учясттте . 

1Солпгспятя  продължи  своята  работа  с  детайлно  рязглеждане  па  цеповото  предложеггг sе  ня  
допуснатнят  участннк  тг  няправн  проверкя  на  пзчисленията  зя  гjэорлгнране  ня  сулгята  на  
едпннчнпте  цени , предлагантг  зя  изпълненне  на  поръчкятя , като  греткн  не  бяха  констятпранн . 

3. „ПиринетроГигнженерннг "1✓АД  с  осjгертя  с  вх . N ОП -О3 -7 от  13.07.2016 г . 

Участнтгкът  „ПтгрггнетроГг sгнжене 1нтнг"ЕАД  е  търΡговско  дрΡуΡжество , вптгсано  в  Търговскіи l 
регтгстър  къл t Агенцнята  по  вписвагтиятя  с  ЕИ IС  811132858, предстявлявяио  от  Bactin 
Господннов  Костов  и  СтесUян  Аспярухов  Стоев . 

След  подробен  преглед  на  съдържящнте  се  в  осјтертята  докулгенти , Колгнсията  устяновп , че  в  
лредставенатя  от  „Пггр s ~нстрог'iлнженерннг "ГАД  Декларяция  зя  технтгческото  оборудвяне , 
транспортнтг  средетва  тг  лгехянизацпя  не  се  еъдържа  лгтгнил rалното  стролтелно  оборудване , 
съгласио  изнсквантгята  иа  Възложителя , эаложени  в  обявата  зя  събираие  на  ог jэертг i ► г  
техническата  спецттсјтикацня . Участникът  не  е  доказял , чв  разполага  съе  следното  технггчестсо  
оборудване ; ръчна  трялtбовкя  — 2 бр . и  машпна  за  рязане  ня  аса ►ялт  — 1 бр . 

С  оглед  гореггзложеното , колsтгсията  предлага  участггикът  „Пnрпнстрот'lиижвтгс  тггпг"ЕАД  
ООД  да  бъде  отстранен  от  по -нататъшно  учястие  в  процедурятя , тъГг  кято  ос~ ертата  не  
отговаря  ня  условпятя  ня  Възложителя , посоченн  в  обяватя  за  събиряне  на  oфeprн  н  
техническатя  епецификацгтя  кълi пея . 

П I. Колгггстгята  пртгсrьптт  кълг  разrлеждане  тг  оценявяне  ня  предложешгята  тiя  уиастнттцггте , 
съгласпо  определената  лгетоднка : 

Крптерлят  за  възлагяне  е  оптиыгално  съотношение  качество /ценя  въз  оспова  на  цена  тг  
качествентг  показатели . 

Оценка  ня  офертнте  

Прн  оценката  ня  офертите  първо  се  разглежда  техническятя  част , след  това  фнипансовата  i і  
някряя  двете  оценкii се  обедтпгяват . 

1. Технгтческа  оцеттка  Т — коес1цщиегтт  ття  тежест  ття  технтгческята  оценка  - 60 

Показятелн  за  оценка  ня  текнтгческото  предложение . 

Общята  текнтгческа  оцвнка  на  всяко  едно  от  предложеиггнта  се  изчислява  ло  следнятя  cjropмryлa: 

T = TN x 60 

TN = 0.7 ТА  + 0.3 ТТ  =.... , където  

TAN 

ТА —  -------------- 



ТМАХ  А  

TAN — табт iчният  средноарптл reтичеп  резултат  от  оценкггте  ня  члвгювете  на  колпгспятгг  згг  
оценявяната  ог jэерта , определени  по  долната  тябл sща , съответстващи  за  показател  А . 

ТМАХ  А — лгаксилсалпята  стойност  сред  получе fпiте  сулцг  на  средноарнтл tетнч iпгте  оцен rn г . Зч  
получаването  лtу  е  пеобкодгглго  първо  да  бъдат  попучвнн  всичкгт  тяблэ iчнг i оценкг t от  
вс • чкгг  членовв  на  колп -гсията  

Т — резултатната  телнэгческа  оценка  кя  оценяваната  осjэерта . 

GO - коес  эи  tтент  на  тежест  на  техническата  о  енка  

ПОКАЗА  ТЕJlИ  ЗА  DЦЕНКА :НА  ТЕХНИУЕСКОТО  
ПРЕIIЛОЖЕНИЕ  

А . 	ТЕХНОJIОГИцНА 	Пр _С1lЕДО$ATF,I7HOCT 	НА :: Максимялен  брогi 
СТРОИТЕЛНИТЕ l7РОЦЕСИ : ' тоЧкп  3 

Фпкгнор rг, влияегцн  ип  Относнп iост  KbNI фякто jн iтс  броЁi точкгг  
ot енкгинп  влипещи  па  ацеикптя  
Oгurcmrtre на  ггредложегпгегно  1. 13 	Те.rническо nго  • предлоагсенне  
за  нзггьлненгге  нп ~гред,i ге»ra на  Уиас»гннкыи 	е 	нагтрпвнл 	ггьлен 	гг  
o6rrјec»гвеиа»иг  гглРьцка , задьлбоиен  гигалнз  на  ггредвиденн »ге  
как» го  гг  орггигизаг /ггя»га  на  видvве 	СМЛ . 	Вс tгиrги 	зпаи ».игг  
де tiносгrгн»ге  ггn » гехнолог tгингг 	изнсквггнггя 	сгг  3  
Рехадгглгг »rпг/ггя  rг  ангr.внзг tРг»гн  tr яcrrn е  де,vонс»грггРгнго  
Реко rгснгрукг ~rаг, hоя»го  РаsбиРггне 	нгг 	видове»ге 	СА1Р 	н  
уиггс»гникы» кагно  евен»гугиген  rпякггп» иг 	последователпос »г 	на  
изпьлнн»гел  гг~е  пр rгла .лсн . изпьл»енгге . 
Последова»гелнос rн  н  
взагг,иvобвьрзанас »г  на  2. 13 	Техиииескл »го 	rгредллагсение  
гrредлага tr г»»е  дейносг rггг  Учггс»nг rгкь» г  е  нтгРав tгл  ангигиз  rrrr 

предвнденг r»ге 	впдове 	СМЛ, 	но  
аиа.днзып 	не 	e 	ггьлен 	гг/г r.Rtr 	не  
оb.iвпгца 	всник t г 	вндове 	дегигос»ггг, 
указг»►и 	в 	Техническгяна  
сгэеугфикаг /ия . 	Уиас»гнггк v» г 	не 	е  2  
tгокаsал 	взrпт,эговрьзкгпне 	,lгезгсду  
n» гдеіигн»ге  видове  СМР  н » о  кгг ><ьв  
нпиггн 	в 	изпълггенгге »го 	лгу 	са  
о»гразенн 	вснчкн 	»гехноллгнингг  
ггзнскванггя  нлгг  e нгпгравггл  »roaa згi 
иасгы  от  вегдове» ге  дегигос » гн . 

L3. 	I3 Технииескопго  ггредлоогсе »не  
Уиас»гннкь»г  не  е  наггравнл  гrчалнз  на  
rгРедвггденн»ге 	в 	Теsн rгиескгннп  
сггег /ггфнктјггя 	вггдове 	CMP 	гг/нлн  
спл rо  гн  e tгзбрлгиг . Уиаспгнггкь »t не  е  1 
ггокпзал 	взпг r.иавРьзкг »не 	лгежду  
лгиделнггиге  вндове  CIP u гго  какьв  
нгr=п rн 	в 	изпълненне »ю 	.иу 	са  
огн  хгзени 	всггчкгг 	технолог tгчн tг  



гrзnсквс»гггя  нл» е »аправнл  г»nвп  зп  
чпст  о» г  в trдовег»е  дейнос»ги . 

T.1N = ........................... 

Зпо'елеагека !!! Те.rинческо» го  »редложенгге  rнрлбва  да  е  пзгонгвено  оnи  уиnc►►urrurcr 
въз  ocxosa 11(1 неговнл  о ►trtm u огледгг  нп  лrяс»го  tr e неда t>>с»зиліо  съыцt»та  дп  C коп rге  rrci 
предос» гпвеигине  о»г  Възлоагсн ►»еля  Te.r»наеск rг  докулвен nгrг  — Пълно  оннсан rге  rr 
Te.rн rrttecxа  с»еqrггjэикпцпя . 

1!1 За  цел»те  11(1 tгпстоя rгци»п  оценкn, УІгпс»г» нцгпnе, следвгг  дгr ил rгин  нРедвид , 
следНо »10: 

•  1јlсіво  -  ►госочвп»е  »сг  v►»делиг»»е  emarar u вггдове  С1L1Л. Следвп  да  се  разfiггрсr 
tгзброивп »е, кое»го  недвус,иггсле»о  »осочва  ко»кре»»гня  е»гпгг, конr,1►е»tнгги  вид  C1tlP 
tr по  »пцгиг , »о  коi»»о  сьидггя» г  дп  бvде  ггндггвндуплггзнрпн  с  rtредвиден tг»te кv ►rtiPe»rнгг  
вггдояе  СЛ!Р; 

• ,,  1-Іесъуіесііівенкі  ироп i~скrг  н/нли  цггсгинІгно  сьог»ветслгвие "  — налг»~е  e, hога»ю  
сьгцог»о  e коггс»tcr» г tгрп»о, rro несъотвен ►сr»вые»to г rлгг  лгг»свснгjт»п  г rнфnрл rarјrru 
,1roјice Ja бьде  ус»иnгове»гг  о»г  друггг  фпк»г  »»н%оРа rпгјггsг, ►госоценгг  в  офер»urr»п  на  
рыгrс»»гггкп  гг  »Вопускгг  гг/ггл tг  чпс»игчно  иесьотве» гствгге , когг»го  ►ге  .иогп» г  дп  
»vвл tгяя ►» н(I ггз»ьлне rгне»го  на  »о1 ь =гкп»гп  u c оглед  сппзвпне  на  пРоек» гп  rr 
правнлна »га  »гех»ологи =»гп  поеледовп »гелигос»г. tlкo ли»ет»п  нп  ннфор,l гагјггя  н/гг.чгг  
чпс»тггчіго»го  несьо»гве»гсг»вгге  не  лгогпг» дп  бъдп» г  )~с»гrnговетггг  01)) други  цасгзггг  в  
oфep»гп»ггr се  пр rгелга  налгг =ше»го  rгп „ консг»а»гира»о  »есьn» гвепгс»гвгге " 

* Сьигес r»венн  ccr »гезгг  »е»vліго»ггг  в »ге►нгrческото  »редлоогсенгге , кон»го  г.о  »рпвяг rг  
неогпговпрягуо  нп  »знсквпния »гп  нп  Възлојгсг n»еля, »осочени  в  указпнггsг»ta tr иtехннчесhп»ra 
с»ецггфггкп rјггл  г rлгг  »а  дейсr»впг ryо»го  зпко rюда»гелс»гво , на  сvггјес»гвувагг;»г»е  с»тпндпрг »rr u 
»гех»ггчески  iгзисквпння , haпto нrnrptrдlrep »есио»гве»ге»гвгге  л rеогсду  нзнекуели r ►гпралгегпр rг  гг  
►тредлпгс»ги  »гакггs(I 11 др. Пргг  ) ~с►пановени  сыqес»гвен tr непvл►rо»иг  в » гe.rrrичecr:n 
»редлоагсенгге  нпучас»г»ик  oфeP»ra»иг ,цу  ще  бьде  ггредlгозiг.еrrп  зп  п»ге»грпнявnне . 

ТТ  - предлагяният  от  Участника  срок , коllто  ще  ее  прlгел iа  зя  нячален  молtент  ня  г tзпълнен ltе  ня  
съответните  рел lонтии  дей rlостн , счtlтано  от  датятя  с1а  получяване  на  възлагателното  пт tслго , 
отправено  лry от  Възложнтеля  (не  по -лlапко  от  3(тр1-1) 1t не  повече  от  10 (десет ) работн i ►  
ДНн ) . 

Tn~ iп  T 

Т°ГЛI 

TTN — предляганият  ерок  за  начяло  на  стролтелно -релюнтпнте  работи  от  съответн l гя  оценяелі  
Участн llк . 

TMIN T — найг -краткт iят  срок  зя  нячяло  на  строително -реп lонтните  работн , предложеи  от  
Участн llк  в  обществената  поръ =пся . 

2. Фннансова  оценка  — Ф — коесjуицнент  11а  тежест  на  с]11и1аисовата  оценка  —40 



~ттттянсовите  лредложентгя  се  проверяват , за  да  се  установтг , че  са  подготвент t тт  представенк  в  
,ъответствие  с  изттскваннята  на  докулгентацията  за  участие  в  поръчката . 

Пртг  разл iгчия  лгежду  сулсите , изрдзенн  с  цифр 1 г  и  дулги , за  вярно  се  лриелга  словесггото  
тгзражеиие  на  султата . 

Оценкя  ня  сjнИнянеовото  предлохсение . 

Ф — финансовя  оцепка  иа  предлягаттата  от  уцастника  цена  за  излълнентте  тта  поръчкята , която  за  
всектг  участнтгк  ее  изч ttелявя  по  сј>орлтулата : 

Ф = Цmin / Цп  х 40, където  

Цт iп  - лпгнилгялнатя  офврпраня  сулгярна  стойност  от  предложентгте  единпчнгг  центг  с >>ед  
всички  допуснати  до  оценка  осjтерти  

Цn — ценята , осjтерттрапя  като  сулгарпа  стотпгост  от  предложените  едгтничии  цетпг  в  оцепявапата  
оферта  

Ф  се  ттзчтяслява  до  втория  згтяк  след  десет • чттата  запетая . 

Забележкя : За  ценя  эя  нзпълненгте  на  поръчката  св  взел sа  сборя  от  всичкгг  едггнтгчнгг  ценн , 
яключентт  в  ценовото  предложепие . 

З . Общя  оценка  — 0— лтаксттлтален  брой  — 100 точкгт  

Общата  оцепкя  е  сбор  тта  стойптостите  па  техническата  оценка  и  сjттпгяпсовата  оценка : 

О  = Т  + Ф , където  

О — общятя  оценка  на  оценяваната  оферта , 

Т — техпическята  оценкя  па  оцепявапата  осjтерта , 

Ф — tjнпнат rсоватя  оцеикя  па  оцеиявапата  оферта . 

IСряйно  класттраие  па  Участнт 3цнте  

Кряiгпото  класиране  на  участннците  се  нзвъригва  по  броя  ня  точките , получени  за  ысекгг  
участник . I-1я  първо  иясто  се  класира  участнт iкът , получил  нail-вттсока  обща  оцеика . 

IV. Колптстгята  разгледа  техническото  предложвнгге  на  участннка  Обвдггненне  „Новя  Гт.о  
IСочериново  2016 jt установи , че  в  Технпческото  п  тедложенпе  участнтгкът  е  направил  пълен  
п  задълбочен  апализ  на  предвндвните  видове  СМР . Всичіси  значил iн  технологични  изнсквання  
са  анат rзтгран n н  ясно  е  делtонстрирано  разбиряне  ня  видовете  CMP гг  тяхнатя  
лоследователност  на  ттзпълненне , като  го  оцени  с  общя  оценка  9 точки . Предложенттят  срок  зн  
начало  на  стро tгтелно -лtонтажните  работгг  е  3 работнтг  днгУг . 

Комиснята  разгледя  технтгческото  предложение  на  учястнтгка  „Автомагпетрялн  Хелт ,ус" АД  гг  
установи , че  в  Технттческото  предложентге  учястникът  е  напрааил  пълен  и  зядълбочен  янялпз  
на  првдвгтдените  видове  СМР . Всички  значи nги  техноло rичнгт  изисквания  са  аиализттрггніс  и  
ясно  е  дел rонстриряно  разбиране  на  видовете  CMP u тяхната  последователност  на  изпълнентге , 
като  го  оцени  с  общя  оценка  9 точтсг i. Предлохсеният  срок  за  нячяло  ня  стротттелно - 
лiонтажнгтте  работп  е  3 работн rг  днтг . 



След  направені i изипсления  от  страня  ua Колшснятя  техннческг [те  предложения  бяхя  оцегсегггг  
по  сnедиия  нячг iн : 

Технгтческа  оценка  Т  на  Обеднненне  „Новя  Еко  Коиерггново  2016" - 60 толкн  

Техническа  оценка  Т  ня  „Автол [агігстрал tt Хел zус" АД  — 60 точкц  

Колп iснята  пристьп i[ кълс  нзчг tсляване  на  фтгнянсовята  оценка  і[а  предлагапите  от  участнпцпте  
цент i за  тгзпълненпе  на  поръчката  гг  след  наnравеігнте  jiзчнслешся  ценовнте  предложенг tsг  на  
учястни ijт [те  бяха  оценени  по  следиия  нячин : 

Финянсовата  оценка  на  Обедпненпе  „Нова  Еко  КочершУово  2016" — 40 точ rсп  

Фггнансавата  оценкя  на  „Автоптягпстралп  Хелсус" АД  — 20.90 точк ir 

След  iiзвършване  ня  сборувяне  на  технпческята  н  финансовята  оцеика  се  форлп iраха  следн iгте  
общі r оценки  на  уиастнггците : 

Обща  оцепка  іia Обедннегаіе  „Нова  Еко  Кочерпково  2016" —100 точкн  

Обща  оценка  на  „Автомагтістрал [ г  XeМyc" АД  — 80.90 точкп  

V. Колiгк iiята  пристьтг  къл[ класнране  на  упсястнтщ iгте  в  обществената  поръчка , съгляспо  
zгзбранпя  к}iитер iпг  - оптил iално  съотношен }ге  качество /цена  въз  оспова  па  цепа  н  ка =тественп  
показатеnи , както  следва : 

I лiясто  - Обедпнеі iне  „Нова  Еко  Кочерпново  2016" 
Предвнд  изложеното , Колптсз tята  взе  едггнодушно  следното  решенве , предлага  на  
Възложителя : 

Общественята  поръчка  с  првдмет : „Релгонт  ггя  общггнски  пътня  мрежn нп  терн rroриптя  п ,г  
Об iцпня  Кочерпнаво , да  бъде  възложепа  на  участн irкя  Обеді sнение  „Нова  Кко  Koчepinioв a 
2016, като  със  същия  дя  бъде  скточен  шислген  договор . 

Нястоя ►цггят  протокол  се  състяви  н  лодп iгса  па  16.09.2016 г., на  основание  чл . 97, ал . 4 от  
ППЗОП  н  Зяповед  Ns РД-01-05-310 от  14.07.201 бг . на  Кліета  ня  Общиня  Кочерииово . 

Съгласно  гтзiiскването  на  Lш . 97, ал . 4 от  ППЗОП  комггснята  представя  па  възложителя  
пдстоящият  протокол  с  резултатнте  от  ряботатя  сн  за  утвърждаване . 


