ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

УТВЪРДИЛ ПРОТОКОЛИ №№ 1, 2, 3
на 27.03.2019г.:
/положен подпис и печат/*
..............................................
ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ
Кмет на община Мадан,

ПРОТОКОЛ № 3
за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и
класирането на офертите, подадени в публично състезание по реда на Глава
двадесет и пета от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на
строителството по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения на територията на община Мадан”“, открита с решение №
40 от 06.12.2018 г. на кмета на община Мадан, решението за която обществена
поръчка е вписано заедно с одобреното с него обявление в РОП при АОП с
уникален идентификационен № 00104-2018-0017
Днес, 01.03.2019 г., в 11:10 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на
административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул.
„Обединение“ № 14, в изпълнение на заповед № РД-478 от 28.12.2018 г. на кмета на
община Мадан се събра комисия в състав:
Председател: адв. Димитър Сергеев Костов – адвокат, вписан в АК Пловдив
Членове:
1. инж. Мартин Хубенов Моллов – директор „СА“ в община Мадан
2. Катя Миткова Демирова – младши експерт „ФУПП“ в община Мадан
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника.
Комисията направи следните
КОНСТАТАЦИИ:
1. С протокол № 2/08.02.2019 г. комисията е допуснала до отваряне на ценовото
предложение участника „Дженерис“ АД.
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2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията е насрочила заседание за
отваряне на ценовото предложение на 01.03.2019 г. от 11:10 часа в заседателна зала №
310 на третия етаж на административната сграда на община Мадан, находяща се на
адрес: гр. Мадан, ул. Обединение № 14, за което на 26.02.2019 г. (не по-късно от два
работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения) е извършено
обявяване чрез съобщение в профила на купувача относно датата, часа и мястото на
отварянето.
Комисията обяви резултатите от оценяването на офертата по другите
показатели.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника,
чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя.
Комисията отвори ценовото предложение на участника „Дженерис“ АД и го
оповести. Резултатите от работата на комисията са, както следва:
 Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника съдържа
ценово предложение (съгласно обр. № 8).
 По показателя „Предложена цена – К1“ участникът предлага цена за
изпълнение на поръчката в размер на 53 000 лв. без ДДС или 63 600 лв. с
ДДС.
Ценовото предложение на участника е редовно и отговаря на изискванията на
възложителя.
Въз основа на подадената оферта, извършените анализи и констатации,
комисията единодушно и без особено мнение на членове от състава й
РЕШИ:
I. Допуска до оценка и класиране участника „Дженерис“ АД.
Комисията пристъпи към оценка на предложението съгласно утвърдената от
възложителя методика, като резултатите са закрепени таблично по-долу:
Показател/ участник
Предложена цена (К1)
Организация за
качествено
изпълнение на поръчката (К2)
Комплексна оценка (КО)

„Дженерис“ АД
50 точки
50 точки
100 точки
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Въз основа на подадената оферта, извършените анализи, изчисления и
констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от нейния състав
РЕШИ:
IІ. Класира участника в публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по
проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на
територията на община Мадан”“, както следва:
1. „Дженерис“ АД – 100 точки
III. Предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществена поръчка
с предмет: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по проект:
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на
територията на община Мадан”“, и да сключи договор с класирания на първо място
участник, както следва:
1. „Дженерис“ АД,
получил комплексна оценка от 100 точки.
Настоящият протокол е технически съставен на 27.03.2019 г., на която дата
комисията приключи своята дейност, като предаде на възложителя протоколите от
работата си, ведно с офертата на участника и всички документи, изготвени в хода на
работата.

Председател:

/положен подпис/*
.........................................
/ адв. Димитър Костов /

Членове:

/положен подпис/*
1. .............................
/ инж. Мартин Моллов /

/положен подпис/*
2. .....................................
/ Катя Демирова /
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*Забележка: Налице са положени подписи, заличени на основание чл.42, ал.5 от
Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл. 23 от Закона за защита на
личните данни.
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