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ПРОТОКОЛ
№1
Днес 22.03.2019 г., от 11:00 часа в заседателната зала на община Смядово, на основание
Заповед №133/22.03.2019 г. на кмета на община Смядово се събра комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия
ЧЛЕНОВЕ:
1. Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово
2. Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска
администрация, гр.Смядово
3. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска
администрация, гр.Смядово
4. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни
дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово
със задача да разгледа и оцени подадените оферти, както и да извърши класиране на
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез
провеждане на публично състезание с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция
на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово –
2019г.“
На заседанието на комисията присъстваха двама представители на участници в процедурата
– Нели Герова, упълномощен представител на „Пътища“ АД, гр. Шумен и Генчо Генчев,
управител на „Технострой-Г“ ЕООД, гр. Смядово, които се вписаха в присъствения списък.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
На председателя на комисията се представиха подадените оферти в процедурата за
възлагане на поръчката и протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Председателят запозна членовете на комисията с Протокола за представените оферти, след
което съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП всеки член на комисията попълни и
подписа декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Съгласно Протокола за получените оферти по процедурата, в определения срок до 17:00
часа на 21.03.2019 г. са подадени 2 (две) на брой оферти от следните участници:
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, оферта с вх. №26-00-118, входирана на
21.03.2019 г. в 10:32 часа.
„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен, оферта с вх. № 26-00-119, входирана на 21.03.2019 г. в 16:05
часа.
След попълване на посочените по-горе декларации, комисията пристъпи към отваряне на
офертите и извършване на действията по чл. 61 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 2 от ЗОП,
каквато възможност е посочена от Възложителя в обявлението за обществената поръчка.

На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на
съдържанието на офертата на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.
Подадената оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с обозначения,
съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.
Участникът „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово е представил оферта, съдържаща
опис на представените документи, декларация, че е запознат с политиката за защита на личните
данни на община Смядово, техническо предложение за изпълнение на поръчката, заверени копия
на декларации и граждански договори на третите лица, заверени копия на сертификати за
внедрени системи за управление на качеството и управление на околната среда, заверени копия на
удостоверение за вписване в ЦПРС и валиден талон, заверено копие на застраховка
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, заверено копие
на удостоверение за добро изпълнение, електронни носители, съдържащи ЕЕДОП– 4 бр., ценово
предложение, представено в отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Комисията оповести направените от участника ценово и техническо предложения за
изпълнение на поръчката, както следва:
Ценово предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово:
Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с
непредвидени разходи е: 148 038,21 лв. ( сто четиридесет и осем хиляди тридесет и осем лева и
двадесет и една стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:
ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР
І. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Преспа" /от
кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на
650,00 лв. ( шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. ( петстотин лева) за
проектиране и 150,00 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.
ІІ. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Начо Гайдов"
/от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр.Смядово е в размер на
650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за
проектиране и 150 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.
ІІI. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Дебър" /от
кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр.Смядово е в размер на
650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за
проектиране и 150 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.
Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер
на 1950,00 лв. (хиляда деветстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 1500,00 лв. (хиляда и
петстотин лева) за проектиране и 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО
І. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 29 732,65 лв. (
двадесет и девет хиляди седемстотин тридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС.
ІІ. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар
Асен" до мост при ул. "Сан Стефано"/ гр. Смядово е в размер на 75 106,23 лв. (седемдесет и
пет хиляди сто и шест лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.
ІІI. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е в размер на 34 292,75 лв.
(тридесет и четири хиляди двеста деветдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС.

Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 139 131,63
лв. ( сто тридесет и девет хиляди сто тридесет и един лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.
Предложена е сума в размер на 6956,58 лв. (шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева
и петдесет и осем стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР, равняваща се на
сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.
Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на
146 088,21 лв. (сто четиридесет и шест хиляди осемдесет и осем лева) без ДДС.
Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във
формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата
стойност на СМР от офертата”, както следва :
- средна часова ставка - доставно-складови разходи - допълнителни разходи за труд - допълнителни разходи за механизацията - печалба -

4,40 лв/час ;
8 %;
100 %;
40 %
8 %;

Участникът е декларирал, че:
- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на
договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи
за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия
обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да
подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
Участникът е приложил и количествено-стойностна сметка за обект „Проектиране,
рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на
територията на гр. Смядово – 2019г.“
Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото
предложения на участника.
Присъстващият представител на участника „Пътища“ АД гр. Шумен, съгласно чл.61, т.2 от
ППЗОП, подписа ценовото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.

Пристъпи се към оповестяване на техническото предложение на участника
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника „ТЕХНОСТРОЙГ“ ЕООД, гр. Смядово:
Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията
посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Проектиране, рехабилитация и
реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на
гр. Смядово – 2019г.“
Участникът декларира ,че е получил посредством „Профила на купувача” документация за
участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените
от Възложителя условия и ги приема без възражения.
Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите - рехабилитация и
реконструкция – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.
Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:

І. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово, е с времетраене 5(пет)
календарни дни, считано от възлагане на дейностите.
ІІ. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с
ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни
дни, считано от възлагане на дейностите.
III. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул. "З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет)
календарни дни, считано от възлагане на дейностите
Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни
дни.
Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:
І. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул. "Ген. Заимов"/ гр. Смядово, е с времетраене 20 (двадесет)
календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
ІІ. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар
Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 20 (двадесет) календарни
дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
ІІI. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул."З.Ж.Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 20 (двадесет)
календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
Участникът предлага общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни
дни.
Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово е представил:
- предложение за изпълнение на поръчката включващо: програма за организация и
изпълнение на поръчката; предложение за изпълнение на проектните дейности; технологична
последователност на дейностите по проектиране; технология и последователност на изпълнение
на строителния процес; мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; мерки
за намаляване на дискомфорта на местното население и опазване на околната среда; управление на
риска (потенциални рискове, които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението
на договора); опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора
(мерки за опазване на околната среда в етапа на строителството).
- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената
поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за
изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията
за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от управителя на фирмата;
- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срокът
на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти,
посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от управителя на фирмата;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
Образец № 6, подписана от управителя на фирмата;
- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните
подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на
всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. Приложени са планове на обходните
маршрути на отделните подобекти.

Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото
предложение на участника.
Присъстващият представител на участника „Пътища“ АД гр. Шумен, съгласно чл.61, т.2 от
ППЗОП, подписа техническото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр.
Смядово.
Комисията оповести останалите представени към офертата документи.
На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на
съдържанието на офертата на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.
Подадената оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с обозначения,
съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката.
Участникът „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен е представил оферта, съдържаща опис на
представените документи, декларация, че е запознат с политиката за защита на личните данни на
община Смядово, техническо предложение за изпълнение на поръчката, електронен носител,
съдържащ ЕЕДОП-1 бр., ценово предложение, представено в отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
Комисията оповести направените от участника ценово и техническо предложения за
изпълнение на поръчката, както следва:
Ценово предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен:
Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с
непредвидени разходи е: 134 929,85 лв. (сто тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и
девет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:
ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР
І. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Преспа" /от
кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на
396,00 лв. (триста деветдесет и шест лева) без ДДС, от които 296,00 лв. (двеста деветдесет и шест
лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.
ІІ. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Начо Гайдов"
/от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр.Смядово е в размер на
1016,00 лв. (хиляда и шестнадесет лева) без ДДС, от които 916,00 лв. (деветстотин и шестнадесет
лева) за проектиране и 100 лв. (сто лева) за авторски надзор.
ІІI. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Дебър" /от
кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр.Смядово е в размер на
540,00 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС, от които 440,00 лв. (четиристотин и
четиридесет лева) за проектиране и 100 лв. (сто лева) за авторски надзор.
Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер
на 1952,00 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева) без ДДС, от които 1652,00 лв. (хиляда
шестстотин петдесет и два лева) за проектиране и 300,00 лв. (триста лева) за авторски надзор.
СТРОИТЕЛСТВО
І. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 29 541,83 лв.
(двадесет и девет хиляди петстотин четиридесет и един лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.
ІІ. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар
Асен" до мост при ул. "Сан Стефано"/ гр. Смядово е в размер на 65 149,48 лв. (шестдесет и пет
хиляди сто четиридесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.

ІІI. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е в размер на 31 954,26 лв.
(тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС.
Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 126 645,57
лв. ( сто двадесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и петдесет и седем стотинки)
без ДДС.
Предложена е сума в размер на 6 332,28 лв. (шест хиляди триста тридесет и два лева и
двадесет и осем стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР, равняваща се на сума
в размер на 5% от предложената цена за СМР.
Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на
132 977,85 лв. (сто тридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и пет
стотинки) без ДДС.
Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във
формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата
стойност на СМР от офертата”, както следва :
- средна часова ставка - доставно-складови разходи - допълнителни разходи за труд - допълнителни разходи за механизацията - печалба -

4,38 лв/час ;
8 %;
100 %;
30 %
5 %;

Участникът е декларирал, че:
- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на
договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи
за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия
обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да
подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха ценовото
предложение на участника.
Присъстващият представител на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово,
съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП, подписа ценовото предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр.
Шумен.
Пристъпи се към оповестяване на Техническо предложение за изпълнение на поръчката
на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен:
Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията
посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Проектиране, рехабилитация и
реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на
гр. Смядово – 2019г.“
Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача” документация за
участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените
от Възложителя условия и ги приема без възражения.
Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години,
считано от датата на приемане на дейностите.

Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:
І. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово, е с времетраене 5(пет)
календарни дни, считано от възлагане на дейностите.
ІІ. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с
ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни
дни, считано от възлагане на дейностите.
III. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул. "З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет)
календарни дни, считано от възлагане на дейностите
Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни
дни.
Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:
І. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул. "Ген. Заимов"/ гр. Смядово, е с времетраене 11
(единадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна
площадка.
ІІ. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар
Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 9 (девет) календарни дни,
считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
ІІI. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул."З.Ж.Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 10 (десет)
календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
Участникът предлага общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни
дни.
Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „ПЪТИЩА“
АД, гр. Шумен е представил:
- работна програма за изпълнение на обект: „Проектиране, рехабилитация и
реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр.
Смядово – 2019г.“ включваща: проектиране, описание на подхода за изпълнение на предмета на
поръчката (І етап – проектиране, ІІ етап – СМР); описание на подхода при определяне на
човешкия ресурс за изпълнение на обекта; подход за изпълнение при влаганите материали;
стратегия и управление при възникване на някои критични точки/рискове/; мониторинг по време
на строителството и очаквано въздействие върху околната среда и живота и здравето на
населението и работещите по обекта; мерки за намаляване дискомфорта и опазване живота и
здравето на населението и работещите на строителната площадка; мерки за ограничаване на
рисковете от замърсяване при транспорт и депониране на строителните отпадъци; мерки за
избягване на застрашеност на съществуващата зеленина и растителност;инструкции за безопасна
работа;
- обходен маршрут за ул. „Преспа“;
- обходен маршрут за ул. „Начо Гайдов“;
- обходен маршрут за ул. „Дебър“;
- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните
подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на
всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката;
- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената
поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за
изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията

за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на
дружеството;
- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока
на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти,
посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от изпълнителния директор на
дружеството;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и 2 от ЗОП, в която заявява, че
информацията съдържаща се в „Предложение за изпълнение на поръчката“, от техническото
предложение да се счита за конфиденциална, подписана от изпълнителния директор на
дружеството.
Трима от членовете на комисията, съгласно чл.61, т.2 от ППЗОП подписаха техническото
предложение на участника.
Присъстващият представител на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово, не
пожела да подпише техническото предложение на участника.
Оповестиха се останалите документи съдържащи се в офертата на участника „ПЪТИЩА“
АД, гр. Шумен.
С извършване на тези действия приключи публичната част на заседанието на комисията.
Поради служебна ангажираност на членовете на комисията заседанието на същата бе
закрито.
Днес на 03.04.2019 г. в 11:00 ч. се събра комисията назначена със Заповед №133/22.03.2019
г. на кмета на община Смядово в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия
ЧЛЕНОВЕ:
1. Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово
2. Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска
администрация, гр.Смядово
3. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска
администрация, гр.Смядово
4. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни
дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово
със задача да разгледа и оцени подадените оферти, както и да извърши класиране на участниците в
процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на
публично състезание с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични
настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“
Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на
офертата на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.
Ценово предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово:
Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с
непредвидени разходи е: 148 038,21 лв. ( сто четиридесет и осем хиляди тридесет и осем лева и
двадесет и една стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР
І. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Преспа" /от
кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на
650,00 лв. ( шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. ( петстотин лева) за
проектиране и 150,00 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор. Комисията констатира, че в
образеца на ценово предложение е допусната техническа грешка по отношение на наименованието
на улицата, предмет на интервенция, като по погрешка е записано ул. „Преслав“. Участникът в
съответствие с т.1.9 от документацията за участие в процедурата се е съобразил със
задължителния характер на образците, като не е допуснал промяна на същите, въпреки, че от
представеното техническо предложение и КСС е видно, че същото се отнася за ул. „Преспа“.
ІІ. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Начо Гайдов"
/от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр.Смядово е в размер на
650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за
проектиране и 150 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.
ІІI. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Дебър" /от
кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр.Смядово е в размер на
650,00 лв. (шестстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 500,00 лв. (петстотин лева) за
проектиране и 150 лв. (сто и петдесет лева) за авторски надзор.
Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер
на 1950,00 лв. (хиляда деветстотин и петдесет лева) без ДДС, от които 1500,00 лв. (хиляда и
петстотин лева) за проектиране и 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) за авторски надзор.
СТРОИТЕЛСТВО
І. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 29 732,65 лв. (
двадесет и девет хиляди седемстотин тридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС.
Комисията констатира, че в образеца на ценово предложение е допусната техническа грешка по
отношение на наименованието на улицата предмет на интервенция, като по погрешка е записано
ул. „Преслав“. Участникът в съответствие с т.1.9 от документацията се е съобразил със
задължителния характер на образците, като не е допуснал промяна на същите, въпреки, че видно
от представеното техническо предложение и КСС е видно, че същото се отнася за ул. „Преспа“.
ІІ. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар
Асен" до мост при ул. "Сан Стефано"/ гр. Смядово е в размер на 75 106,23 лв. (седемдесет и
пет хиляди сто и шест лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.
ІІI. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е в размер на 34 292,75 лв.
(тридесет и четири хиляди двеста деветдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС.
Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 139 131,63
лв. ( сто тридесет и девет хиляди сто тридесет и един лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.
Предложена е сума в размер на 6956,58 лв. (шест хиляди деветстотин петдесет и шест лева
и петдесет и осем стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР, равняваща се на
сума в размер на 5% от предложената цена за СМР.
Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на
146 088,21 лв. (сто четиридесет и шест хиляди осемдесет и осем лева) без ДДС.
Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във
формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата
стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка - доставно-складови разходи - допълнителни разходи за труд - допълнителни разходи за механизацията - печалба -

4,40 лв/час ;
8 %;
100 %;
40 %
8 %;

Участникът е декларирал, че:
- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на
договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи
за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия
обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да
подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
Участникът е приложил и количествено-стойностна сметка за обект „Проектиране,
рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на
територията на гр. Смядово – 2019г.“
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“
ЕООД, гр. Смядово съответства на предварително обявените условия заложени в обявлението и
документацията за участие в процедурата.
Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна
стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово.
Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията
посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Проектиране, рехабилитация и
реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на
гр. Смядово – 2019г.“
Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача” документация за
участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените
от Възложителя условия и ги приема без възражения.
Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите - рехабилитация и
реконструкция – 2 (две) години, считано от датата на приемане на дейностите.
Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:
І. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово, е с времетраене 5(пет)
календарни дни, считано от възлагане на дейностите.
ІІ. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с
ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни
дни, считано от възлагане на дейностите.
III. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул. "З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет)
календарни дни, считано от възлагане на дейностите
Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни
дни.
Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:

І. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул. "Ген. Заимов"/ гр. Смядово, е с времетраене 20 (двадесет)
календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
ІІ. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар
Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 20 (двадесет) календарни
дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
ІІI. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул."З.Ж.Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 20 (двадесет)
календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
Участникът предлага общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни
дни.
Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово е представил:
- предложение за изпълнение на поръчката включващо: програма за организация и
изпълнение на поръчката от която е видно предвидените от страна на участника изисквания към
изпълнение на проектирането, обхват на проектите по отделните части, предложение за
предвидената концепция при изпълнение; технологична последователност на дейностите по
проектиране; технология и последователност на изпълнение на строителния процес; мерки за
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълняване на строително
ремонтните работи; мерки за намаляване на дискомфорта на местното население и опазване на
околната среда при извършване на СМР ; управление на риска (потенциални рискове, които могат
да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора); опазване на околната среда
по време на изпълнението на предмета на договора (мерки за опазване на околната среда в етапа
на строителството). Към техническото предложение са представени:
- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената
поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за
изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията
за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от управителя на фирмата;
- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срокът
на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти,
посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от управителя на фирмата;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
Образец № 6, подписана от управителя на фирмата;
- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните
подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на
всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката. Приложени са планове на обходните
маршрути на отделните подобекти.
Комисията констатира, че така представеното от страна на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“
ЕООД, гр. Смядово, техническо предложение съответства на предварително обявените условия
заложени в обявлението и документацията за участие.
Комисията, на основание чл.61, т. 3 от ППЗОП, пристъпи към разглеждане и оценка на
офертата на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.
Ценово предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен:
Обща цена за изпълнение на дейностите по проектиране и СМР, включително и с
непредвидени разходи е: 134 929,85 лв. (сто тридесет и четири хиляди деветстотин двадесет и
девет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР
І. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на улица "Преспа" /от
кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на
396,00 лв. (триста деветдесет и шест лева) без ДДС, от които 296,00 лв. (двеста деветдесет и шест
лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.
Комисията констатира, че този участник е променил образеца на ценово предложение, като
е отстранил допуснатата в документацията техническа грешка. Въпреки, че с това си действие
участникът не е спазил т.1.9 от документацията , комисията счита пропуска за несъществен.
ІІ. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Начо Гайдов"
/от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр.Смядово е в размер на
1016,00 лв. (хиляда и шестнадесет лева) без ДДС, от които 916,00 лв. (деветстотин и шестнадесет
лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.
ІІI. Етап /подобект/, включващ проектиране и авторски надзор на ул."Дебър" /от
кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр.Смядово е в размер на
540,00 лв. (петстотин и четиридесет лева) без ДДС, от които 440,00 лв. (четиристотин и
четиридесет лева) за проектиране и 100,00 лв. (сто лева) за авторски надзор.
Обща цена за извършване на проектирането и осъществяване на авторски надзор е в размер
на 1952,00 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева) без ДДС, от които 1652,00 лв. (хиляда
шестстотин петдесет и два лева) за проектиране и 300,00 лв. (триста лева) за авторски надзор.

СТРОИТЕЛСТВО
І. Етап /подобект/, включващ СМР на улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово е в размер на 29 541,83 лв.
(двадесет и девет хиляди петстотин четиридесет и един лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.
Комисията констатира, че този участник е променил образеца на ценово предложение, като
е отстранил допуснатата в документацията техническа грешка. Въпреки, че с това си действие
участникът не е спазил т.1.9 от документацията , комисията счита пропуска за несъществен.
ІІ. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар
Асен" до мост при ул. "Сан Стефано"/ гр. Смядово е в размер на 65 149,48 лв. (шестдесет и пет
хиляди сто четиридесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.
ІІI. Етап /подобект/, включващ СМР на ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е в размер на 31 954,26 лв.
(тридесет и една хиляди деветстотин петдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС.
Обща цена за извършване на СМР, без непредвидени разходи е в размер на 126 645,57
лв. ( сто двадесет и шест хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и петдесет и седем стотинки)
без ДДС.
Предложена е сума в размер на 6 332,28 лв. (шест хиляди триста тридесет и два лева и
двадесет и осем стотинки) представляваща непредвидени разходи за СМР, равняваща се на сума
в размер на 5% от предложената цена за СМР.
Обща цена за извършване на СМР, с включени непредвидени разходи е в размер на
132 977,85 лв. (сто тридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и пет
стотинки) без ДДС.
Участникът предлага следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във
формирането на единичните цени за възникнали непредвидени видове работи в рамките на общата
стойност на СМР от офертата”, както следва :

- средна часова ставка - доставно-складови разходи - допълнителни разходи за труд - допълнителни разходи за механизацията - печалба -

4,38 лв/час ;
8 %;
100 %;
30 %
5 %;

Участникът е декларирал, че:
- предложените от него цени са окончателни и не подлежат на увеличение;
- плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на
договора за възлагане на обществена поръчка;
- цената за изпълнение на договора е формирана на базата на всички присъщи разходи
за изграждане на всеки един от участъците и въвеждането им в експлоатация, както и на целия
обект с включени всички други дейности към настоящата оферта, включително;
- при условие, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, е съгласен да
подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора.
Предложената от страна на участника цена, е съобразена с предвидената прогнозна
стойност, както и липсват допуснати аритметични грешки.
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „ПЪТИЩА“ АД,
съответства на предварително обявените условия заложени в обявлението и документацията за
участие в процедурата.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника
„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен.
Участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията
посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Проектиране, рехабилитация и
реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на
гр. Смядово – 2019г.“
Участникът декларира, че е получил посредством „Профила на купувача” документация за
участие и е запознат с указанията и условията за участие в процедурата и е съгласен с поставените
от Възложителя условия и ги приема без възражения.
Участникът предлага гаранционен срок за изпълнение на дейностите – 2 (две) години,
считано от датата на приемане на дейностите.
Участникът предлага следния срок за проектиране по договора:
І. Етап /подобект/, включващ проектиране на улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/ гр.Смядово, е с времетраене 5(пет)
календарни дни, считано от възлагане на дейностите.
ІІ. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с
ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет) календарни
дни, считано от възлагане на дейностите.
III. Етап /подобект/, включващ проектиране на ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул. "З. Ж. Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 5(пет)
календарни дни, считано от възлагане на дейностите
Участникът предлага общ срок за извършване на проектирането: 5 (пет) календарни
дни.
Участникът предлага следния срок за извършване на СМР по договора:
І. Етап /подобект/, включващ СМР по улица "Преспа" /от кръстовището с
ул."Преслав" до кръстовището с ул. "Ген. Заимов"/ гр. Смядово, е с времетраене 11

(единадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна
площадка.
ІІ. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар
Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр. Смядово е с времетраене 9 (девет) календарни дни,
считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
ІІI. Етап /подобект/, включващ СМР по ул."Дебър" /от кръстовището с
ул."Черноризец Храбър" до ул."З.Ж.Величков"/ гр. Смядово е с времетраене 10 (десет)
календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка.
Участникът предлага общ срок за извършване на СМР: 20 (двадесет) календарни
дни.
Към техническото предложение за изпълнение на поръчката участникът „ПЪТИЩА“
АД, гр. Шумен е представил:
- работна програма за изпълнение на обект: „Проектиране, рехабилитация и
реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр.
Смядово – 2019г.“ включваща: проектиране, описание на подхода за изпълнение на предмета на
поръчката (І етап – проектиране, ІІ етап – СМР); описание на подхода при определяне на
човешкия ресурс за изпълнение на обекта; подход за изпълнение при влаганите материали;
стратегия и управление при възникване на някои критични точки/рискове/; мониторинг по време
на строителството и очаквано въздействие върху околната среда и живота и здравето на
населението и работещите по обекта; мерки за намаляване дискомфорта и опазване живота и
здравето на населението и работещите на строителната площадка; мерки за ограничаване на
рисковете от замърсяване при транспорт и депониране на строителните отпадъци; мерки за
избягване на застрашеност на съществуващата зеленина и растителност;инструкции за безопасна
работа;
- обходен маршрут за ул. „Преспа“;
- обходен маршрут за ул. „Начо Гайдов“;
- обходен маршрут за ул. „Дебър“;
- линеен календарен график за изпълнение на поръчката, включително и по отделните
подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на
всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката;
- декларация, че е запознат с проекта на договора за възлагане на обществената
поръчка, приема го без възражения и ако участникът, когото представлява, бъде определен за
изпълнител ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията
за участие, в законоустановения срок – Образец № 4, подписана от изпълнителния директор на
дружеството;
- декларация за срока на валидност на офертата, в която е заявил, че е съгласен срока
на валидност на офертата да бъде 6 (шест) месеца от крайния срок за получаване на оферти,
посочен в обявлението за процедурата– Образец №5, подписана от изпълнителния директор на
дружеството;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд –
Образец № 6, подписана от изпълнителния директор на дружеството.
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 и 2 от ЗОП, в която заявява, че
информацията съдържаща се в „Предложение за изпълнение на поръчката“, от техническото
предложение да се счита за конфиденциална, подписана от изпълнителния директор на
дружеството.
Комисията констатира, че така представеното от страна на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“
ЕООД, гр. Смядово, техническо предложение съответства на предварително обявените условия
заложени в обявлението и документацията за участие.

След извършване на проверка за съответствие на ценовите и техническите
предложения на участниците в процедурата с предварително обявените условия заседанието
на комисията бе закрито.
Днес на 15.04.2019г. в 14:30 ч. се събра комисията назначена със Заповед №133/22.03.2019
г. на кмета на община Смядово в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Илиев – адвокат от Шуменска адвокатска колегия
ЧЛЕНОВЕ:
1. Иван Кюркчиев – заместник-кмет на община Смядово
2. Росица Савева – старши специалист ТСУТО като резервен член поради отсъствието на
Калоян Киров – директор на дирекция „Специализирана администрация“ в общинска
администрация, гр.Смядово
3. Славка Нонева - директор на дирекция „Обща администрация“ в общинска
администрация, гр.Смядово
4. Димитрина Маринова - началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни
дейности“ в общинска администрация, гр.Смядово
със задача да разгледа и оцени подадените оферти, както и да извърши класиране на участниците в
процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на
публично състезание с предмет: „Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични
настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“
На основание чл. 61, ал. 1 т.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценяване на офертите
на участниците в процедурата за възлагане на поръчката по предварително обявената методика за
определяне на комплексна оценка на участниците, както следва:
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане,
оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по три показателя
КО = P1 + P2 + Р3, където:
Р1 – показател за предложена цена за проектиране и авторски надзор ;
Р2 – показател за предложена цена за СМР, без непредвидени разходи ;
P3 – показател за предложен срок за изпълнение на проектиране и изпълнение на СМР
Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически найизгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, ако не може да се избере най-изгодната оферта по указания по-горе ред.

УКАЗАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ:

Показател 1 – Р1 – Предложена цена за проектиране и авторски надзор.
Точките на участниците се определят по следната формула:
Р1 = (Цп1+Цп2+Цп3) х 0,20, където:
0,20 е относително тегло на показателят.
Цп1 - е цена за проектиране и за авторски надзор на ул. Начо Гайдов" ;
Цп2 - е цена за проектиране и за авторски надзор на ул."Дебър";
Цп3 - е цена за проектиране и за авторски надзор на ул. "Преспа" ;

Точките на участниците се определят по следните формули:
Цп1 = C min х 50, където:
Сn
50 – максимално възможна оценка;
C min – е най-ниската предложена цена за проектиране и авторски надзор на ул. Начо
Гайдов";
Cn – е цената на n-тия кандидат за проектиране и авторски надзор на ул. Начо Гайдов";
Цп2 = C min х 30, където:
Сn
30 – максимално възможна оценка;
C min – е най-ниската предложена цена за проектиране и авторски надзор на ул."Дебър";
Cn – е цената на n-тия кандидат за проектиране и авторски надзор на ул."Дебър";
Цп3 = C min х 20, където:
Сn
20 – максимално възможна оценка;
C min – е най-ниската предложена цена за проектиране и авторски надзор на ул. "Преспа";
Cn – е цената на n-тия кандидат за проектиране и авторски надзор на ул. "Преспа"
Показател 2 – Р2 – Предложена цена за СМР, без непредвидени разходи.
Точките на участниците се определят по следната формула:
Р2 = (Цсмр1+Цсмр2+Цсмр3) х 0,70, където:
0,70 е относително тегло на показателят.
Цп1 - е цена за СМР на ул. Начо Гайдов", без непредвидени разходи ;
Цп2 - е цена за СМР на ул."Дебър", без непредвидени разходи ;
Цп3 - е цена за СМР на ул. "Преспа", без непредвидени разходи ;
Точките на участниците се определят по следните формули:

Цсмр1 = C min х 50, където:
Сn
50 – максимално възможна оценка;
C min. – е най-ниската предложена цена за СМР на ул. Начо Гайдов", без непредвидени
разходи;
Cn – е цената на n-тия кандидат за СМР ул. Начо Гайдов", без непредвидени разходи;
Цсмр2 = C min х 30, където:
Сn
30 – максимално възможна оценка;
C min. – е най-ниската предложена цена за СМР на ул."Дебър", без непредвидени разходи;
Cn – е цената на n-тия кандидат за СМР на ул."Дебър", без непредвидени разходи;
Цсмр3 = C min х 20, където:
Сn
20 – максимално възможна оценка;
C min. – е най-ниската предложена цена за СМР на ул. "Преспа",, без непредвидени
разходи;
Cn – е цената на n-тия кандидат за СМР на ул. "Преспа",, без непредвидени разходи;
Показател 3 – P3 –Предлаган срок за проектиране и изпълнение на СМР
Точките на участниците се определят по следната формула:
Р3 = /Ср.1 + Ср. 2/ х 0.1, където:
Ср.1 е Предлаган срок за проектиране
Ср.2 е Предлаган срок за изпълнение на СМР
0,1 – е относително тегло на показателя
Точките на участниците по подпоказател Ср.1 - Предлаган срок за проектиране се
определят по следната формула:
Ср.1 = Sr min х 30, където:
Sr n
30 – максимално възможна оценка;
Sr min. – е най-краткия срок за изпълнение;
Sr n – е срок за изпълнение на n-тия кандидат.
Забележка: Срокът за изпълнение се изчислява в календарни дни и се посочва в цели
числа.
Точките на участниците по подпоказател Ср.2 - Предлаган срок за изпълнение на
СМР се определят по следната формула:
Ср.2 = Sr min х 70, където:
Sr n
70 – максимално възможна оценка;
Sr min. – е най-краткия срок за изпълнение на СМР;
Sr n – е срок за изпълнение на СМР на n-тия кандидат.
Забележка: Срокът за изпълнение се изчислява в календарни дни и се посочва в цели
числа.

При определянето на комплексната оценка, цифровото изражение по отделните показатели
се закръгля до 0.01.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред съобразно
тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по посоченият по-горе ред.
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово
Показател 1 – Р1 – Предложена цена за проектиране и авторски надзор
Цена за проектиране и авторски надзор на ул. Начо Гайдов"
Цп1 = 650 х 50
650
Цп1 = 50
Цена за проектиране и авторски надзор на ул."Дебър";
Цп2 = 540 х 30
650
Цп2 =24,92
Цена за проектиране и авторски надзор на ул. "Преспа"
Цп3 = 396 х 20
650
Цп3 =12,18

Р1 = (50+24,92+12,18) х 0,20
Р1 =17,42
Показател 2 – Р2 – Предложена цена за СМР, без непредвидени разходи.
Цена за СМР на ул. Начо Гайдов", без непредвидени разходи ;

Цсмр1 = 65149,48 х 50
75106,23
Цсмр1 = 43,37
Цена за СМР на ул."Дебър", без непредвидени разходи ;
Цсмр2 = 31954,26 х 30
34292,75
Цсмр2 =27,95
Цена за СМР на ул. "Преспа", без непредвидени разходи ;
Цсмр3 = 29541,83 х 20
29732,65
Цсмр3 =19,87
Р2 = (43,37+27,95+19,87) х 0,70
Р2 = 63,83
Показател 3 – P3 –Предлаган срок за проектиране и изпълнение на СМР
Ср.1 - Предлаган срок за проектиране
Ср1 = 5 х 30
5
Ср1 = 30
Ср.2 - Предлаган срок за изпълнение на СМР
Ср2 = 20 х 70
20
Ср2 = 70
Р3 = /30 + 70/ х 0.1
Р3 = 10
КО = 17,42+63,83+10
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 91,25 т.
„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен
Показател 1 – Р1 – Предложена цена за проектиране и авторски надзор
Цена за проектиране и авторски надзор на ул. Начо Гайдов"

Цп1 = 650 х 50
1016
Цп1 = 31,99
Цена за проектиране и авторски надзор на ул."Дебър";
Цп2 = 540 х 30
540
Цп2 =30
Цена за проектиране и авторски надзор на ул. "Преспа"
Цп3 = 396 х 20
396
Цп3 =20

Р1 = (31,99+30+20) х 0,20,
Р1 =16,40
Показател 2 – Р2 – Предложена цена за СМР, без непредвидени разходи.
Цена за СМР на ул. Начо Гайдов", без непредвидени разходи ;
Цсмр1 = 65149,48 х 50
65149,48
Цсмр1 = 50
Цена за СМР на ул."Дебър", без непредвидени разходи ;
Цсмр2 = 31954,26 х 30
31954,26
Цсмр2 =30
Цена за СМР на ул. "Преспа", без непредвидени разходи ;
Цсмр3 = 29541,83 х 20
29541,83
Цсмр3 =20
Р2 = (50+30+20) х 0,70
Р2 = 70
Показател 3 – P3 –Предлаган срок за проектиране и изпълнение на СМР
Ср.1 - Предлаган срок за проектиране

Ср1 = 5 х 30
5
Ср1 = 30
Ср.2 - Предлаган срок за изпълнение на СМР
Ср2 = 20 х 70
20
Ср2 = 70
Р3 = /30 + 70/ х 0.1
Р3 = 10
КО = 16,40+70+10
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 96,40т.
След извършване на оценяването на офертите на участниците и на основание чл. 61, ал. 1,
т. 4 от ЗОП, комисията пристъпи към проверка на документите на участниците, свързани с
личното състояние и критериите за подбор, в низходящ ред спрямо получените оценки.
„ПЪТИЩА“ АД, гр. Шумен
Участникът е представил електронно подписан еЕЕДОП от лицата по чл. 40 от ППЗОП.
При проверка на същия, комисията констатира следната непълнота или несъответствие на
информацията:
Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел A: Информация за икономическия
оператор, на въпрос: „Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е?“ - е
даден отговор „не“.
Своевременно от декларирания от страна на участника оборот е видно, че същият е
съотносим към малко предприятие.
В тази връзка, участникът да прецени дали не е допуснал техническа грешка в тази си част.
Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, на
въпрос: „Само за обществени поръчки за строителство: През референтния период икономическият
оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид“, участникът е декларирал
обект: "България - Транзитни пътища V" - Лот 4 Участък 2 Път I-7"Шумен-В.Преслав-Върбица"
участък от км.122+300 до км.149+156,80 с обща дължина 26,857 км. и Рехабилитация на Пътен
възел при км.0+000 на път II-73"Шумен - Карнобат" и път I-7 "Силистра-Шумен-Ямбол", като
дължината на изпълнения от страна на участника обем от дейности съответства на заложения от
страна на възложителя критерий за подбор, но част от периода за изпълнение е извън обхвата на
разпоредбата на чл. 63, ал. 1, т. 1, б.а от ЗОП.
В тази връзка, комисията счита, че участникът следва да ревизира посочената част от същия
период като посочи реално изпълнените от него дейности за периода от 21.03.2014 г.
В случая офертата на участника е подадена на 21.03.2019 г. и в съответствие с разпоредбата
на чл. 63, ал. 1, т. 1, б.а от ЗОП, участникът може да доказва изпълнението на сходни дейности до
21.03.2014 г.
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, гр. Смядово

Комисията констатира, че еЕЕДОП на привлеченото трето лице на позиция проектант
„Геодезист” – инж. Юлиана Атанасова не е подписан с електронен подпис. В тази връзка,
комисията не може да удостовери дали действително процесният документ изхожда от посоченото
в него лице. Комисията счита, че еЕЕДОП на третото лице следва да се представи подписан с
електронен подпис на лицата по чл. 40 от ППЗОП и съгласно разпоредбата чл.13 от Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).
С оглед на обстоятелството, че и за двамата участници се установиха несъответствия
свързани с личното състояние и критериите за подбор и на основание чл. 61, ал. 1 т. 6 от ППЗОП,
комисията взе следните решения:
Участниците в срок от 5(пет) работни дни, считано от датата на получаване на уведомление
за това да представят допълнителни еЕЕДОП-и, с които да отстранят констатираните по-горе
несъответствия.
Комисията възлага на председателя на комисията да подготви уведомления до участниците в
процедурата.
Допълнителните документи да се представят на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” № 2.
С оглед нуждата от представяне на допълнителни документи заседанието на комисията бе
закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Тодор Илиев /
ЧЛЕНОВЕ:
/Иван Кюркчиев/
/ Калоян Киров /
/ Славка Нонева/

/ Димитрина Маринова/
/ Росица Савева/

