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ПРОТОКОЛ
От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена
поръчка чрез събиране на оферти с обява е предмет: „Изпълнение на СМР за ремонт на
територията на Община Макреш по следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Основен ремонт сграда Общински съвет - Макреш
/канцелария/“; “Основен ремонт ограда и фасада сграда Общинска администрация Макреш“; “Основен ремонт сграда кметство село Подгоре“; „Основен ремонт фасада
и вътрешен ремонт пенсионерски клуб село Киреево“; „Основен ремонт сграда
Читалище село Толовица“;
Обособена позиция №2: Текущ ремонт на обекти: „Благоустрояване улица до
между ул.“16-та“ и ул.“18-та“ с.Макреш“; „Асфалтиране на улица Панаира село
Раковица“; „Асфалтиране на улица „Георги Димитров /от 67 до 69 и от 50 до 51/ село
Вълчек“; публикувана в АОП под № 9098677 от 12.05.2020 година.
Днес 02.06.2020 година, от 09:00 часа в Заседателната зала на община Макреш
комисия, назначена със Заповед №101 от 02.06.2020 година на кмета на община Макреш за
разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на СМР за ремонт на територията на Община Макреш по следните
обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Основен ремонт сграда Общински съвет - Макреш
/канцелария/“; “Основен ремонт ограда и фасада сграда Общинска администрация Макреш“; “Основен ремонт сграда кметство село Подгоре“; „Основен ремонт фасада
и вътрешен ремонт пенсионерски клуб село Киреево“; „Основен ремонт сграда
Читалище село Толовица“;
Обособена позиция №2: Текущ ремонт на обекти: „Благоустрояване
улица до между ул.“16-та“ и ул.“18-та“ с.Макреш“; „Асфалтиране на улица Панаира
село Раковица“; „Асфалтиране на улица „Георги Димитров /от 67 до 69 и от 50 до 51/
село Вълчек“, се събра в състав:
Председател:
Рени Христова Длъгенекова - правоспособен юрист
Членове:
1. Емил Йонов - директор на Дирекция „УТСД“
2. Тихомир Иванов Георгиев - главен счетоводител;
Срокът за получаване на оферти е 15:00 часа на 01.06.2020 година. В обявеният
срок са постъпили оферти от следните участници, съгласно регистъра на постъпили
оферти:
1. »ДЕЙВСТРОЙ» ЕООД, гр. Видин, с вх. №01 от 01.06.2020 година- 12:30 часа;
2. »БКС-Бъдинстрой» АД, гр. Видин, с вх. №02 от 01.06.2020 година - 13:30 часа
3. „ПСТ Видин“ ЕООД, гр. Видин, с вх. №03 от 01.06.2020 година- 13:50 часа
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията
представиха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На публичното заседание

присъства представител на участника „ПСТ Видин“

ЕООД.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като председателят
обяви ценовите предложения на участниците, както следва:
1. Участник №1 »ДЕЙВСТРОЙ» ЕООД за Обособена позиция №1 - цената е 81 698,78
лева без ДДС;
2. Участник №2 »БКС-Бъдинстрой» АД за Обособена позиция №2 - цената е 97 431,73
лева без ДДС;
3. Участник № 3 „ПСТ Видин“ ЕООД за Обособена позиция №2 - цената е 97 470,92
лева без ДДС.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на
участниците. Председателят на комисията предложи на представителя на участника „ПСТ
Видин“ ЕООД да подпише техническите предложения на другите двама участници, но той
отказа.
След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната
част на заседанието.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в
офертите за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя и констатира следното:
1.Участник №1 »ДЕЙВСТРОЙ» ЕООД 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 »БКС-Бъдинстрой» АД 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.
3. Участник №3 „ПСТ Видин“ ЕООД 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.
Критерий за оценка е най-ниска цена:
Комисията разгледа ценовите предложения на участниците и констатира
следното:
1. Участник №1 »ДЕЙВСТРОЙ» ЕООД за Обособена позиция №1 - цената е 81 698,78
лева без ДДС;
2. Участник №2 »БКС-Бъдинстрой» АД за Обособена позиция №2 - цената е 97 431,73

лева без ДДС;
3. Участник №3 „ПСТ Видин“ ЕООД за Обособена позиция №2 - цената е 97 470,92
лева без ДДС.
Комисията класира на първо място за Обособена позиция №1: Участник №1
»ДЕЙВСТРОЙ» ЕООД, е цена 81 698,78 лева без ДДС.
Комисията класира на първо място за Обособена позиция №2, Участник №2
»БКС-Бъдинстрой» АД с цена 97 431,73 лева без ДДС;
На второ място: за Обособена позиция №2 Участник №3 „ПСТ Видин“ ЕООД, с
цена 97 470,92 лева без ДДС;
Предлага на кмета на общината за изпълнител на обществената поръчка за
Обособена позиция №1: Участник №1 »ДЕЙВСТРОЙ» ЕООД, с цена 81 698,78 лева без
ДДС;
За Обособена позиция №2: Участник №2 »БКС-Бъдинстрой» АД, с цена 97
431,73 лева без ДДС;
Настоящият протокол е приключен и съставен в 15:00 часа на 02.06.2020 година и
заедно е цялата документация по обществената поръчка се предава на възложителя за
утвърждаване на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
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