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УТВЪРЖДАВАМ: /П/
ИВАНКА ПЕТРОВА
Кмет на Община Смядово
ПРОТОКОЛ
№3
Днес, 17.09.2020 г., от 15:00 ч. в Заседателната зала на административната сграда на
Община Смядово започна работа комисия, назначена със Заповед № 397/02.07.2020 г. на
Кмета на Община Смядово, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитрина Маринова, заместник-кмет на община Смядово
ЧЛЕНОВЕ:
1. Тодор Илиев, адвокат от Шуменска адвокатска колегия
2. Инж. Росица Савева, началник отдел ТСУТО в Общинска администрация
Смядово
3. Ивайло Грозев, главен специалист ТСУТО в Общинска администрация Смядово
4. Инж. Камелия Русева, главен специалист СДПЗОП в Общинска администрация
Смядово
със задача, в съответствие с чл. 103 от Закона за обществените поръчки и чл. 51 от ППЗОП,
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: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен
надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и
рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към
тях в гр. Смядово, община Смядово”, по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.001-0023-C01
от 30.05.2019 г.“ с Уникален номер в Регистъра на АОП 00627-2020-0007.
Председателят на комисията уведоми присъстващите, че е изготвено уведомление по
чл. 57, ал. 3 от ППЗОП /редакция до ноември 2019 г./, което уведомление е качено в профила
на купувача в раздела на поръчката на 14.09.2020 г.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, нито
представители на средствата за масово осведомяване, нито други заинтересувани лица.
Председателят на комисията уведоми присъстващите, че съгласно решенията взети на
предходните заседания, всички участници подали оферти в процедурата са допуснати до
етап разглеждане на ценовите предложения.
Оповестиха се получените точки от участниците по показателите за оценка, извън
предлаганата от страна на участниците цена.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП /редакция до ноември 2019 г./, комисията
пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците, както
следва:
Участник „КОНСУЛТ-64“ ООД, гр. Шумен
Комисията констатира, че участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в
размер на 10 000,00 /десет хиляди лева и нула стотинки/ лв. без ДДС или 12 000,00
/дванадесет хиляди лева и нула стотинки/ с ДДС.
Участникът декларира, че предложената цена е определена при пълно съответствие с
условията от Документацията за участие в процедурата и остава непроменена за целия
период на договора.
Участник „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна
Комисията констатира, че участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в
размер на 8 460,00 /осем хиляди четиристотин и шестдесет лева и нула стотинки/ лв. без
ДДС или 10 152,00 /десет хиляди сто петдесет и два лева и нула стотинки/ с ДДС.
Участникът декларира, че предложената цена е определена при пълно съответствие с
условията от Документацията за участие в процедурата и остава непроменена за целия
период на договора.
С оповестяване на ценовите предложения на всички участници в поръчката приключи
публичната част на заседанието.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание.
Комисията започна проверката на ценовите предложения на участниците, по реда на
постъпването на офертите им.
Участник „КОНСУЛТ-64“ ООД, гр. Шумен
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника съответства на
предварително обявените условия. Ценовото предложение на участника е изготвено по
образеца на Възложителя, датирано, подписано и подпечатано. Предложената цена е под
прогнозната стойност на поръчката.
Участник „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника съответства на
предварително обявените условия. Ценовото предложение на участника е изготвено по
образеца на Възложителя, датирано, подписано и подпечатано. Предложената цена е под
прогнозната стойност на поръчката.
На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценяване на офертите на
участниците по предварително утвърденият критерий за възлагане, а именно:
Критерий за възлагане: Обществената поръчка се възлага въз основа на
„икономически най-изгодна оферта", която се определя чрез критерия „Oптимално
съотношение качество/цена”.
Оценяването на предложенията на допуснатите до участие оферти се извършва на база
на получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по
определените в Методиката за оценка показатели.

Показатели за оценка
К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки
К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – максимална оценка
- 50 точки
К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:
К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50
където
Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.
Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.
Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:
КО = К1 + К2
КО има максимална стойност 100 точки.
Участник „КОНСУЛТ-64“ ООД, гр. Шумен
К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:
К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50 = (8460 / 10000)*50 = 0,846*50 = 42,3 т.
Оценката на участника по отношение на показател „Организация за изпълнение на
поръчката“ се извърши от комисията и комисията единодушно реши, че участникът
получава 50 точки, с обосновани мотиви, подробно описани в Протокол № 2.
К2 = 50 т.
Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:
КО = К1 + К2
КО = К1 + К2 = 42,3 + 50 = 92,3 т.

Участник „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна
К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:
К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50
където
Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.
Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.
К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50 = (8460 / 8460)*50 = 1*50 = 50 т.
Оценката на участника по отношение на показател „Организация за изпълнение на
поръчката“ се извърши от комисията и комисията единодушно реши, че участникът
получава 40 точки, с обосновани мотиви, подробно описани в Протокол № 2.
К2 = 40 т.
Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:
КО = К1 + К2
КО = К1 + К2 = 50 + 40 = 90 т.

На основание чл. 58 от ППЗОП, комисията класира офертите на участниците по
предварително утвърденият критерий за оценка „Oптимално съотношение
качество/цена” по следния начин:
ПЪРВО МЯСТО: Участник „КОНСУЛТ-64“ ООД, гр. Шумен с 92,3 т.
ВТОРО МЯСТО: Участник „ДЕМА“ ЕООД, гр. Варна с 90 т.
На основание извършеното класиране, комисията предлага договорът за възлагане на
поръчката да се сключи с участника класиран на първо място, а именно: „КОНСУЛТ-64“
ООД, гр. Шумен с 92,3 т.
С извършване на класирането заседанието на комисията бе закрито.
Този протокол се изготви на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП,/ ред. до ноември 2019 г./
на 18.09.2020 г. и се подписа както следва:

/П/
Димитрина Маринова
заместник-кмет на община Смядово
Председател на комисията
/П/
Тодор Илиев
адвокат от Шуменска адвокатска колегия
член на комисията
/П/
Инж. Росица Савева
Началник отдел ТСУТО
Член на комисията
/П/
Ивайло Грозев
главен специалист ТСУТО
член на комисията
/П/
Инж. Камелия Русева
главен специалист СДПЗОП
член на комисията

