
ИРОТОКОЛ  Ns3 

от  заседание  на  Комисия , назначена  със  Заповед  Ns РД -01-05-262/08.06.2017 г ., на  Кмета  на  
община  Кочериново , със  задача  да  разгледа , оцени  и  класира  по  критерий  „качество  и  
цена" получените  оферти  в  публично  състезание , обявено  с  решение  за  публикуване  изх .Ns 
РД-01-23-83/09.05.2017 г . за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет ; „Ремонт  на  
общинска  инфраструктура  (улична  и  пътна  мрежа  и  съоръжения  към  тях) на  
територията  на  Община  Кочериново  за  2017г ., 

На  открито  заседание  на  23.08.2017 г . от  11:00 часа  в  Заседателната  зала  на  община  
Кочериново , се  събра  комисия  в  състав : 
Председател : Мария  Георгиева  Чомакова  - Юрист , 
Членове : 
1. Мария  Апостолова  Здравкова  — Юрист  
2. Славка  Славчева  Петрова  - Икономист  

Да  отвори  пликовете  с „Ценови  параметри " на  допуснатите  до  този  етап  участници . 
На  откритото  заседание  присъстваха  представители  на  участниците , както  следва : 
- Виолета  Йорданова  Зашева , представител  на  Участник  Ns 1 ,,Мегаинвест -холд  ЕООД  

Комисията  присrьпи  към  отваряне  на  пликовете  с „Ценови  параметри " по  реда  на  
посrьпване  на  офертите  на  участниците , като  преди  това  обяви  получените  точки  от  
Техническите  оценки , качени  на  „Профила  на  купувача " на  интернет  страницата  на  
община  Кочериново . 

Плика  с  ценовите  параметри  наУчастник  №1"Мегаинвест -холд " ЕООДсъдържаше  
попълнен  според  изискванията  Образец  Ns 5 ,,Ценово  предложение " и  Приложение  Ns 3 
„Таблица  на  единичните  цени ", подписани  и  подпечатани  от  Управителя  на  дружеството  
Цветан  Цветанов . Сумата  от  единичните  цени  без  ДДС  се  равнява  на  399,28 /Триста  
деветдесет  и  девет  и  двадесет  и  осем / 

Плика  с  ценовите  параметри  на  Участник  Ns2 „БИЛД  Кочериново  2017" ДЗЗД  
съдържаше  попълнен  според  изискванията  Образец  Ns 5 ,,Ценово  предложение " и  
Приложение  Ns 3„Таблица  на  единичните  цени ", подписани  и  подпечатани  от  
Упълномощен  представител  на  ДЗЗД  Диана  Тасева . Сумата  от  единичните  цени  без  ДДС  
се  равнява  на  396,60 /Триста  деветдесет  и  шест  и  шестдесет / 

Плика  с  ценовите  параметри  на  Участник  Ns3 "АВТОМАГИСТРАЛИ  ХЕМУС "А.Д  
съдържаше  попълнен  според  изискванията  Образец  Ns 5 ,,Ценово  предложение " и  
Приложение  Ns 3„Таблица  на  единичните  цени ", подписани  и  подпечатани  от  
Изпълнителен  директор . Сумата  от  единичните  цени  без  ДДС  се  равнява  на  319,15 /Триста  
и  деветнадесет  и  пентадесет / 

Плика  с  ценовите  параметри  на  Участник  Ns4 "ИЪТНО  ИОДДЪРЖАИЕ  
КЮСТЕНДИЛ " ООДсъдържаше  попълнен  според  изискванията  Образец  Ns 5  ,,Ценово  
предложение " и  Приложение  Ns 3„Таблица  на  единичните  цени ", подписани  и  
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подпечатани  от  инж .Милчо  Георгиев - управител . Сумата  от  единичните  цени  без  ДДС  се  
равнява  на  428, 1 5/Четиристотин  двадесет  и  осем  и  петнадесет / 

С  оповестяването  на  съдържанието  на  пликовете  „Предлагани  ценови  параметри " и  
сумите  на  участниците  от  единичните  цени  в  Приложение  Ns З ,откритата  част  от  
заседанието  на  комисията  приключи  и  продължи  работа  в  закрито  заседание . 

След  извършване  на  текническа  проверка  за  верносrга  при  сборуването  на  единичните  
цени  посочени  от  участниците  в  Приложение  Ns3, комисията  извърши  и  проверка  за  
наличие  на 	 . 
предложение  с  20 на  сто  по -благоприятно  от  средната  стойност  на  останалите  участници . 
При  тази  преврка  се  установи , че  предложението  на  Участник  Ns3 
"АВТОМАГИСТРАЛИ  ХЕМУС "АД , равняващо  се  на319,15 /Триста  и  деветнадесет  и  
пентадесет / е  с  повече  от  20 на  сто  по -благоприятно  от  средната  стойност  на  останалите  
участници . 

Членовте  на  комисията  единодушно  решиха  на  основание  чл .72,ал .1 от  30П  да  
изискат  с  писмо  подробна  писмена  обосновка  за  начина  на  образуване  на  единичните  
цени  представени  от  участника  в  Приложение  Ns З . 

Председателя  на  комисията  определи  следваща  дата  на  заседание  на  04.09.2017 г . от  
11:00 часа  в  Заседателната  зала  на  община  Кочериново . 

Дата  на  приключване  на  работата  на  комисията  по  настоящия  протокол : 23.08.2017 г . 

Комисия  назначена  със  Заповед  Ns РД-01-05-262/08.06.2017 г ., на  Кмета  на  община  
Кочериново : 

Председател : Мария  Георгиева  Чомакова : П  
Членове : 

1. Мария  Апостолова  Здравкова : П  
2. Славка  Славчева  Петрова : П  

/Налице  са  nоложени  подnиси , като  същите  са  заличени  на  основание  чл .42, ал .5 от  30П  
във  връзка  с  чл .2 и  23 от  ЗЗЛД/ 
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