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

УТВЪРЖДАВАМ:……………П………………….
В.И длъжността кмет Ванюша Василева Тошева,
съгласно Решение № 631от 20.09.2019 година
на Общински съвет Макреш
Дата: 01.11.2019 година

ПРОТОКОЛ
по чл. 60а, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал.4 от ЗОП
от комисията назначена със Заповед 631/20.09.2019 година за извършване на подбор на
кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично
състезание с предмет: „Реконструкция на улици в с.Макреш, с.Раковица, с. Киреево и
с.Подгоре, община Макреш” осъществявани в рамките на проекти: BG06RDNP0017.001-0119 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 година по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване селата в селските райони“,
открита с Решение № 217 от 22.08.2019 година и обявена в регистъра на обществени
поръчки на АОП под № 929441 от 22.08.2019 година
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,
В изпълнение на Ваша Заповед № 260/03.10.2019 година за извършване на подбор
на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично
състезание с предмет: „Реконструкция на улици в с.Макреш, с.Раковица, с. Киреево и
с.Подгоре, община Макреш” осъществявани в рамките на проекти: BG06RDNP0017.001-0119 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 година по Подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване селата в селските райони“ и
на основание чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП ви представяме настоящият
протокол относно работата на комисията, както следва:
1. Състав на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Емил Александров Йонов – директор на Дирекция „УТСД“;
2. Тихомир Иванов Георгиев – главен счетоводител;
Резервни членове:

1.Филип Филипов – главен архитект
2.Мариана Иванова – главен специалист „Бюджет“
3. Участници в процедурата
До крайния срок за подаване на оферти – 15:00 часа на 02.10.2019 година в
деловодството на община Макреш са постъпили 3 (три) оферти от следните участници:
№
по
ред

Наименование на участника, подал оферта

Вх. № и дата и час на подаване

1.

„ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София, ул. Шандор
Петьофи“ № 13-15

№1633/02.10.2019 година - 13.04
часа

2.

ОБЕДИНЕНИЕ „АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, гр.
София, ул. „Черковна“ №37, ет.2

№1634/02.10.2019 година – 13.55
часа

3.

ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, бул.
„Панония“ № 1Б

№1642/02.10.2019 година – 14.54
часа

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше
съставен протокол, съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП.
4. Протоколи от работата на комисията:
1. За резултата от работата на комисията за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя е изготвен Протокол № 1 от
03.10.2019 година.
2. За резултата от работата на комисията за разглеждане на разглеждане на допълнително
представените документи и техническите предложения е изготвен Протокол № 2 от
23.10.2019 година;
3. За резултата от работата на комисията за разглеждане на ценовите предложения е
изготвен Протокол № 3 от 01.11.2019 година.
5. Класиране на участниците
Първо място: Участник Обединение „АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, гр. София с предложена
обща цена в размер на 862 629,50 лева без ДДС и 35 000 лева непредвидени;
Второ място: Участник „ПСТ ВИДИН” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена в
размер на 862 772,57 лева без ДДС и 35 000 лева непредвидени.
Трето място: Участник „Хидрострой” АД, гр. София с предложена обща цена в размер
на 868 100 лева без ДДС и 35 000 лева непредвидени.
6. Предложения за отстраняване: няма
7. Предложение за сключване на договор
Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен
класираният на първо място участник, а именно:
1. „АС ПЕРФЕКТ“ ДЗЗД, гр. София с предложена обща цена в размер на 862 629,50
лева без ДДС и 35 000 лева непредвидени.

Приложение:
1. Протокол за предадени оферти;
2. Списък на присъстващи участници при отваряне на оферти;
3. Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията;
4. Протокол № 1 от 03.10.2019 година;
5. Протокол № 2 от 23.10.2019 година;
6. Списък на присъстващи участници при отваряне на ценови оферти;
7. Протокол № 3 от 01.11.2019 година.
Комисия:
Председател: ………П……………..
(Р. Длъгнекова)
Членове: 1.………П………..
(Е.Йонов)

2. …………П……………….
(Т.Георгиев)

Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал.
3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

