ПРОТОКОЛ
№4
За дейността на комисия, назначена със Заповед №1203/22.11.2018 год. на Кмета на Oбщина
Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане на подпорни стени в с. Припек, общ. Джебел”, открита с Решение №1051 от
22.10.2018 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на процедура за възлагане на обществена
поръчка и публикувано обявление в РОП под №00417-2018-0009.

Днес, 11.01.2019 г., в град Джебел, комисия в състав:
Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист ТСУ при ОбА Джебел
Членове: 1. инж. Мутлу Хашим – мл. Специалист ТСУ при ОбА Джебел
2. Гьокчен Емин – юрист
се събра в заседателна зала в Общинска администрация Джебел от 12:30 часа в изпълнение на
Заповед №1203/22.11.2018 год. на Кмета на Oбщина Джебел за провеждане на публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на подпорни стени в с.
Припек, общ. Джебел”, с цел отваряне на ценовите предложения на участниците.
На заседанието на комисията присъства
присъствен лист.

представител на участник №2, който попълни

Комисията премина към отваряне на плика „Предлагани ценови параметри” на участника
допуснат до третият етап от процедурата за възлагане на обществена поръчка.
І. Плика „Предлагани ценови параметри” на Участник №2 - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД
съдържа:
1. Ценова оферта;
2. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
3. Количествено стойностна сметка;
Участникът за изпълнение на обществената поръчка предлага обща цена от 307 849.70 лв. без
ДДС.
Комисията подробно разгледа КСС сметка за обекта, същата отговаря на изискванията на
възложителя.
Комисията премина към оценяване на допуснатата до оценяване оферта по приложената в
документацията за участие в публичното състезание методика на оценяване, а именно:
Наименование на участника
Оценка за предложена обща цена:
П3 = Ц мин./Ц i х 100
П3 = 307 849.70 /307 849.70 х 100 = 100 т.

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

Обща оценка:
Наименование
участника
„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

на

КО = П1 х 10% + П2 х 40% + П3 х 50%
100 х 10% + 70 х 40% + 100 х 50% = 88 т.
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Комисията предлага следното класиране:
• На първо място - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД с 88 т.
Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на
комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава
на Възложителя.
Заседанието на комисията приключи в 13:25 ч. на 11.01.2018 г.

КОМИСИЯ:
Председател:______п______
/Февзи Реджеб/

Членове: 1. _____п_________
/Гьокчен Емин/

2. ______п_________
/инж. Мутлу Хашим/

Утвърждавам
Възложител
Кмет на Община Джебел: _____п_________
/Бахри Юмер/
Дата: 14.01.2019 г.
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