ОБЩИНА МАКРЕШ - ОБЛАСТ ВИДИН
с.Макреш – 3850, ул. “ Георги Бенковски “ № 88 тел./факс 094 / 600 356
e-mail: makresh@b-trust.org

УТВЪРЖДАВАМ: ……… П……………
МИТКО АНТОВ
Кмет на община Макреш
Дата: 12.07.2019 година

ДОКЛАД
ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 106, АЛ.1 ОТ ЗОП

Настоящият доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 106, ал.1 от
ЗОП се изготви по повод приключване на работата на комисията по извършване на подбор
на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в обществена
поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за основен ремонт по следните обособени
позиции:
Обособена позиция №1 „Ремонт сграда съблекалня стадион, покрив и фасада
село Макреш“; “Ремонт Читалище „Митко Марков“ село Макреш“; „Ремонт
Здравна служба село Раковица“; „Ремонт покрив и вътрешен ремонт сграда
Пенсионерски клуб в ОУ „Христо Ботев“ село Раковица“; “Ремонт покрив сграда
кметство село Подгоре“; „Ремонт покрив Читалище село Толовица“; „Ремонт на
пивница село Киреево“;
Обособена позиция №2 „Ремонт отводнителна канализация село Макреш“;
„Благоустрояване улица 26-та село Раковица“; „Благоустрояване село Подгоре“;
„Благоустрояване се Цар Шишманово“; „Ремонт на водосток село Киреево“;
“Благоустрояване село Вълчек“, открита с Решение №181.от 28.06.2019 година,
публикувана в АОП под № 9089722 от 28.06.2019 година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Филип Филипов – архитект;
2. Тихомир Иванов Георгиев – гл. счетоводител
Проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП за отваряне на
получените оферти в процедурата. На публичното заседание присъства представител на
„ПСТ Видин“ ЕООД, гр. Видин.
Председателят на комисията обяви участниците, от които са получени оферти за
участие в процедурата, съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.
До крайният срок за подаване на офертите – 09.00 часа на 12.07.2019 година в
деловодството на община Макреш са постъпили пет (5) оферти от следните участници:

№
по
ред

Наименование на участника
подал оферта

Час на
подаване

Обособена
позиция

1.

„БКС БЪДИНСТРОЙ“ АД,
гр. Видин

вх. № 01 от
09.07.2019 година

14.40 часа

Обособена
позиция №2

2.

„УНИВЕРСАЛ Ж“ ЕООД,
гр. Видин

вх. № 02 от
11.07.2019 година

16.30 часа

Обособена
позиция №1

3.

„ПСТ ВИДИН“ ЕООД,
гр. Видин

вх. № 03 от
12.07.2019 година

08.15 часа

Обособена
позиция №2

4.

„КИД ПЛЮС“ ЕООД,
гр. Видин

вх. № 04 от
12.07.2019 година

08.25 часа

Обособена
позиция №1

5.

„ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД,
гр. Видин

вх. № 05 от
12.07.2019 година

08.30 часа

Обособена
позиция №1

Вх. № и дата

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и
председателят подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки и оповести тяхното съдържание както следва:
1.Участник №1 за Обособена позиция №2 е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени
всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние
и съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на
документи от документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират
липси и несъответствия.
Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение.
2. Участник №2 за Обособена позиция №1е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че не са представени
всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствие с критериите за подбор. В приложената строителна програма за
организацията и изпълнението на обществената поръчка не е разработена конкретна
организация за изпълнение на всеки един от обектите и няма възможност да се прецени
как конкретно ще се преодоляват рисковете при изпълнението на всеки от обектите
предмет на обществената поръчка. Поради липса на посочване не може да се прецени
диаграмата на работната ръка и линейния график как са обвързани със строителната
програма за всеки от обектите предмет на обществената поръчка. Съгласно указанията
Възложителя и документацията при необосноваване в строителната програма с линейния
график води до отстраняване от участие.
Комисията отстранява от участие участника.
3. Участник №3 за Обособена позиция №2 е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че не са представени
всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за лично
състояние и съответствие с критериите за подбор. В приложената строителна програма за
организацията и изпълнението на обществената поръчка не е разработена конкретна

организация за изпълнение на всеки един от обектите и няма възможност да се прецени
как конкретно ще се преодоляват рисковете при изпълнението на всеки от обектите
предмет на обществената поръчка. Поради липса на посочване не може да се прецени
диаграмата на работната ръка и линейния график как са обвързани със строителната
програма за всеки от обектите предмет на обществената поръчка. Съгласно указанията
Възложителя и документацията при необосноваване в строителната програма с линейния
график води до отстраняване от участие.
Комисията отстранява от участие участника.
Участник №4 за Обособена позиция №1 е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка. Предложената цена е по-висока от определената от Възложителя
цена за обособената позиция.
Комисията отстранява от участие участника.
Участник №5 за Обособена позиция №1 е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени
всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние
и съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на
документи от документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират
липси и несъответствия.
Комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение.
След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната
част на заседанието.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна
членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията
по процедурата.
Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на ценовите
предложения на участниците.
Критерии за оценка е най-ниска цена:
Участник № 5 за Обособена позиция №1 – цената е 85145,62 лева без ДДС;
Участник № 1 за Обособена позиция №2 – цената е 59740,84 лева без ДДС;
Комисията класира на първо място:
Участник № 5 за Обособена позиция №1 с цена 85145,62 лева без ДДС.
Участник № 1 за Обособена позиция №2, с цена 59740,84 лева без ДДС.
Предлага на кмета на общината за изпълнител на обществената поръчка за
Обособена позиция №1 „ИЗОСТРОЙ-ВД“ ЕООД, гр. Видин, с ЕИК: 202115626
при стойност 85145,62 лева без ДДС;
Обособена позиция №2, „БКС БЪДИНСТРОЙ“ АД, гр. Видин с ЕИК: 105050652
при стойност 59740,84 лева без ДДС
Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията в часа
на година.
На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП настоящият доклад бе предаден на Възложителя
за утвърждаване.

Приложения към настоящият доклад са следните документи:
1. Протокол от 12.07.2019 година;
2. Документацията на обществената поръчка;
3. Офертите на участници;
Комисия:
Председател: ........П.......................................
(Рени Христова Длъгнекова)
Членове:
1. ....................П.................................
(Филип Филипов)

2.......................П.............................
(Тихомир Георгиев)

