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ПРОТОКОЛ № 5
за отваряне на ценовите предложения в процедура по възлагане на обществена
поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез
публично състезание, с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с
решение на възложителя № 11 от 12.06.2020г., вписано заедно с одобреното с него
обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени
поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2020-0004 и публикувано заедно
с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет
сайта
на
възложителя
–
профил
на
купувача:
https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3150
Днес, 09.11.2020 г. от 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на
третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул.
България № 12, в изпълнение на Заповед № ОП-11 от 10.07.2020г. и ОП-15 от
20.10.2020г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав:
Председател:
Златко Карамучев – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян
Членове:
инж. Васка Караджова - директор в дирекция „СИиОС“ в община Смолян
Росица Пашова- гл. специалист дирекция „СИиОС“ в община Смолян
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно
чл.103, ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 и чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/
и чл.571 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.
1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовото
предложение от офертата на допуснатия участник „ИСА 2000“ ЕООД, като
1

На основание разпоредбата на §131, ал.3 от Преходните и заключителните
разпоредби към Закона за обществените поръчки настоящата обществена поръчка,
при спазване на изрично посочените в тази норма изключения, се провежда съгласно
реда, действащ до 1 ноември 2019 г.. Отчитайки отразените в горепосочената
разпоредба изключения, при позоваването на разпоредби от Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се
имат предвид редакциите им, които са в сила до 1 ноември 2019 г..

съображенията за това са следните: Комисията е извършила проверка на
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор; Комисията е разгледала техническото предложение на участника, за който е
установено, че отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор;
Комисията е разгледала допуснатата оферта и проверила за нейното съответствие с
предварително обявените условия; В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП
не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовото предложение,
комисията е обявила чрез съобщение в профила на купувача2, датата, часа и мястото на
отварянето на ценовото предложение.
2. При отварянето на ценовата оферта не присъстваха представители на
участника, негови упълномощени представители или средства за масово осведомяване,
което обстоятелство се удостовери в Списък на участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средства за масово
осведомяване, присъстващи при отварянето на ценовите предложения.
3. Отварянето на ценовото предложение от офертата на участника „ИСА 2000“
ЕООД протече при следния ред: комисията провери целостта на плика с ценовата
оферта и констатира, че същият е запечатан, с ненарушена цялост, подписан от трима
членове на комисията; след описаните действия комисията пристъпи към отваряне на
плика „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовата оферта на участника; При
отваряне на ценовото предложение, съдържанието му и ценовата оферта бяха
съобщени, както следва:

3.1.

„ИСА 2000“ ЕООД
Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1.
Оферта по същество:
Обща единична цена за изпълнение на поръчката в размер на: 2 777.49 лева
/словом две хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и четиридесет и девет
стотинки/ без ДДС, която обща стойност е формирана като сбор от оферирани
от участника единични цени за отделни видове строителни работи в обхвата на
обществената поръчка.
 Ценови показатели при формирането на единичните цени за отделните
видове строителни работи:
 часова ставка – 8 лева/час;
 допълнителни разходи за труд – 100 %;
 допълнителни разходи за механизация - 45%;
 доставно-складови разходи – 10%;
 печалба – 8%.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на
община Смолян с изх. № ДЛ009501 от 04.11.2020 г. и публикувано на същата дата в профила
на купувача - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3150
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4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от
заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи
работата си в закрито заседание.
Настоящият протокол е технически съставен на 09.11.2020 г.
Комисия в състав:
Председател
Членове

Дата: 11.11.2020г.
гр. Смолян

Златко Карамучев

(положен подпис)

инж. Васка Караджова

(положен подпис)

Росица Пашова

(положен подпис)

/положени подпис и печат/
Утвърдил:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и
печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а,ал.3 от
ЗОП.
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