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УТВЪРЖДАВАМ: 
ГОСПОДНИ ГОСПОДИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 

ДАТА 

П Р О Т О К О Л 

Днес, 21.05.2015 г. в 11:00 часа, се събра Комисия в състав: 

Председател: 
Стела Красимирова Славчева - професионална квалификация „юрист" - спец. „Право"; 
Членове: 
инж. Христо Николов Щерев - професионална квалификация „строителен инженер" -
спец. „ПГС" 
Капка Иванова Бакалова - спец. „Икономика", 

назначена съгласно Заповед № РД-09-127 от 08.05.2015 г. на Кмета на Община 
Мъглиж се събраха, за да разгледат, оценят и класират офертите за определяне на 
изпълнител на публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на 
ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р. Сливитовска на път SZR 3085-
IV, К +2400, с. Ветрен - с. Сливито, община Мъглиж". 

Присъстват всички членове на комисията, не е необходимо присъствието на 
резервните членове, следователно няма пречки за провеждане на заседанието. 

I. След получаването на Регистъра на получените оферти за възлагане на 
обществена поръчка по реда на глава осма «а» от ЗОП и офертите, определените от 
Възложителя членове на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите, 
подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35 ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП, съгласно 
изискванията на чл. 101г., ал. 2 от ЗОП,. 

Членовете на комисията установиха следното: 
Публичната покана с ID номер 9041566 от 08.05.2015 г. е публикувана в Портала 

за обществените поръчки на АОП и в сайта на Община Мъглиж в Профил на купувача. 
В определеният в Публичната покана срок за получаване на оферти - 17:00 

часа на 20.05.2015 г. са постъпили 2 (две) оферти за участие във възлагане на обществена 
поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за 
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извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р. Сливитовска на 
път SZR 3085-IV, К +2400, с. Ветрен - с. Сливито, община Мъглиж", както следва: 

1. «ГУСВ» ЕАД, гр. София, per. № РД-09-127#4/18.05.2015 г., 11:54 ч. 
2. «ВЪЛЕВИ-В» ООД, гр. Стара Загора, per. № РД-09-127#5/20.05.2015 г., 16:03 ч. 

На публичното заседание на комисията за отваряне на офертите нямаше лица 
заявили желание да присъстват на публичното отваряне на офертите. 

II. Съгласно чл.101 г, ал. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към: 
1.1. Отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. «ГУСВ» ЕАД, гр. София, per. № РД-09-127#4/18.05.2015 г., 11:54 ч. 
2. «ВЪЛЕВИ-В» ООД, гр. Стара Загора, per. № РД-09-127#5/20.05.2015 г., 16:03 ч. 

1.2. След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения на 
участника. 

Комисията приключи в 11:20 часа работата си по отваряне на офертите по реда 
на тяхното постъпване, обявяване на ценовота оферта и предлагане на присъстващите 
представители да подпишат предложенията на другите участници и обяви, че ще 
продължи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на офертите в закрито 
заседание. 

III. В закрито заседание на комисията, същата провери съответствието на 
получените оферти с изискванията на Възложителя определени в публичната покана и 
техническите спецификации, указанията за участие, образеца на оферта и приложенията 
към нея-образци на документи. 

• Относно офертата на " ГУСВ" ЕАД 
Комисията констатира наличието на един запечатан непрозрачен плик. 

Върху плика участникът е посочил адрес на възложителя, наименованието на 
поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. 

Комисията разгледа детайлно документите, съдържащи се в плика на участника и 
установи, че в офертата на участника са представени всички изискуеми от Възложителя 
документи, и не са на лице липсващи такива. 

Комисията разгледа подробно Предложението за изпълнение на поръчката и 
Ценовото предложение, като констатираха следното: 

Към Предложението си за изпълнение на поръчката участникът "ГУСВ" ЕАД е 
приложил: . Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта 
дейности с приложена диаграма на работната ръка и Строителна програма. 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на 
приложените документи към Приложение № 7 - Предложение за изпълнение на 
поръчката. 

Всички представени документи са попълнени, подписани и подпечатени от 
представляващия участника. 

! М Ъ Г Л И Ж ! 
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Към Ценовото си предложение, участникът "ГУСВ" ЕАД е приложил: 
Количествено-стойностна сметка за обекта и Анализ на единични офертни цени. 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на 
приложените документи към Приложение № 8 - Ценово предложение. 

При прегледа на Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение, се установи, че участникът е посочил следните предложения, които 
подлежат и на оценка съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка на 
офертите, а именно: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 2 /два/ месеца; 
- Срок за реакция при необходимост от отстраняване на дефекти в периода 

на гаранционния срок - 1 /един/ календарен ден. 
- Предложена цена за изпълнение на поръчката с включени до 5% 

непредвидени разходи - 150 471,83 лв. /сто и петдесет хиляди четиристотин 
седемдесет и един лева и осемдесет и три стотинки/ без ДДС или 180 566,20 лв. /сто и 
осемдесет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и двадесет стотинки/ с ДДС 

В процеса на раглеждане на документите, съдържащи се в плика на 
участника "ГУСВ" ЕАД, комисията установи следните липси и несъответствия с 
изискванията на възложителя: 

1. Участникът "ГУСВ" ЕАД е представил Строителна програма, която не 
отговаря по съдържание на изискванията на Възложителя. 

Приложената от участника Строителна програма съдържа следната информация: 
> Относно т. 1 Технологична последователност на строителните процеси -

участникът е направил описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката, като е 
обособил четири етапа, както следва: 
-1 етап - предварителна подготовка; 
- И етап - фактическо изпълнение; 
- III етап - завършване и предаване на проекта. Документиране; 
- IV етап - гаранционни срокове - отреагиране при необходимост. 

Посочил е, че първия етап включва организация на ресурсите, съгласно 
изискванията на ISO 9001 по приет образец, който е приложен непопълнен и включва 
информационна част, връзка със съгласувателни и контролни органи, необходими 
документи, гарантиращи законна и нормална работапри започване на обекта, 
необходимо оборудване за временното строителство, необходими машини и 
механизация за мобилизацията на строителната площадка, временни ел. съоръжения за 
захранване на обекта, временно ел. осветление на обекта, необходима работна ръка за 
мобилизацията на площадката, финансиране и паричен поток на мобилизационни 
период; издаване на заповед за възлагане ръководна и изпълнителска дейност; изготвяне 
на план за финансово обезчение изпълнението на СМР; подготовка на строителната 
площадка и временното стротелство; подготовка на план за безопасност и здраве и 
подготвителни мероприятия за опазване на околната среда. Втория етап, съгласно 
стрителната програма на участника, включва откриване на строителната площадка, 
поставяне на информационни табели на обекта и изпълнение на СМР при спазване на 
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технологичната последователност, съгласно представения от него линеен график. 
„ГУСВ" ЕАД изрежда необходимите дейности за извършване по проекта. Участника е 
посочил, че на обекта се предвижда да работи група със средносписъчен съсътав 11 
души, от които общи работници - 3 , кофражисти - 4, армировчици - 3, бетонджии - 2, 
монтажници - 4 и машинисти - 6, както и че разполага с достатъчен брой самосвали, 
техника за разкъртване, багери и други за изпълнението на обекта. 

На следващо място участника посочва, че съгласно проекта ще бъде изграден 
временен обходен път - мост, който да свързва Ветрен и Сливито, докато текат 
ремонтните работи като за неговото правилно ползване ще бъде направена и временна 
организация на движението и поставена подходяща сигнализация. Посочил е, че 
изпълнението на различните видове работи ще следва технологичната последователност 
за работи от такъв вид . 

На следващо място фирмата посочва начините за гарантиране на качеството на 
предвидените работи, като ще се осъществява контрол на качеството на материалите за 
строителния процес и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове 
работи. Отбелязано е, че тези въпроси подробно са разгледани в работните процедури и 
оперативните документи на системата за управление на качеството като същите ще 
бъдат на разположение на Възложителя при желание. 

"ГУСВ" ЕАД е декларирал готовност за отреагиране при необходимост, свързана 
със срока за реакция при установяване на гаранционни дефекти. 

> Относно т. 2 Управление на риска - участникът е посочил, че в своята 
същност управлението на риска е способността на се предвидят заплахите за проекта и 
да се минимализират техните неблагоприятни последици. Процесът е интеративен и 
протича през целия жизнен цикъл на проекта като започва с идентифицирането на 
отделните рискове, преминава през анализ на рисковете и планиране на управлението, 
след което започва процес на наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ. 
Учасника е представил мерки за управление на дефинираните от възложителя рискове, 
които могат да възникнат при изпълнението на договора, като за същите не са налице 
мерки за недопускане/ предотвратяване на риска. Участника е разгледал и други 
рискове, извън предвидените от възложителя. 

> Относно т. 3 Опазване на околната среда по време на изпълнението на 
предмета на договора - тази част от строителната програма липсва. 

Предвид горното и след задълбочен преглед и анализ на приложената 
строителна програма, комисията констатира, че "ГУСВ" ЕАД не е отразил редица 
изисквания на възложителя, заложени като минимално съдържание за 
представената Строителна програма, а именно: 
- По отношение на т. 1 Технологична последователност на строителните процеси -
не е преставена технология на изпълнението на видовете СМР; участникът не е описал 
организацията на дейностите - липсва пълно описание на начините за разпределение 
на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; 
отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между 
предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите 
участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора 
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за строителство; липсва информация, относно предвидена организация за доставката 
на материали на строителната площадка; не е направено разпределение на дейностите 
и отговорностите между отделните експерти за всяка една от мерките за осигуряване 
на качеството, които участника е предвидеил; липсват мерки за намаляване на 
дискомфорта на местното население 
- По отношение на т. 2 Управление на риска - при изготвянето на този елемент от 
строителната програма, участникът е направил предложение във връзка с управлението 
на дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението 
на договора, като за тях липсват мерки за недопускане/предотвратяване на съответния 
риск. 
- По отношение на т. 3 Опазване на околната среда по време на изпълнението на 
предмета на договора - тази част от строителната програма липсва. 

Предвид горното, комисията приема така представената Строителна 
програма за непълна, относно изискуемото съдържание и счита, че същата не 
отговаря на заложеното в Публичната покана и документацията към нея, като 
водими от направените изводи, следва да приложат указанията на възложителя, а 
именно: От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на 
предварително определените условия в тези Указания за участие. 

С оглед гореизложеното, комисията взе единодушно Решение да не допуснат 
участника "ГУСВ" ЕАД до оценка и класиране на представената от него оферта и 
да предложат същия за отстраняване от участие в публичната покана на база 
горепосочените мотиви. 

• Относно офертата на "ВЪЛЕВИ-В" ООД 
Комисията констатира наличието на един запечатан непрозрачен плик. Върху 

плика участникът е посочил адрес на възложителя, наименованието на поръчката, адрес 
за кореспонденция, телефон и e-mail. 

Комисията разгледа детайлно документите, съдържащи се в плика на участника и 
установи, че в офертата на участника са представени всички изискуеми от Възложителя 
документи, и не са на лице липсващи такива. 

Комисията разгледа подробно Предложението за изпълнение на поръчката и 
Ценовото предложение, като констатираха следното: 

Към Предложението си за изпълнение на поръчката участникът "ВЪЛЕВИ-В" 
ООД е приложил: Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта 
дейности с приложена диаграма на работната ръка и Строителна програма. 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на 
приложените документи към Приложение № 7 - Предложение за изпълнение на 
поръчката. 

Всички представени документи са попълнени, подписани и подпечатени от 
представляващия участника. 
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Към Ценовото си предложение, участникът "ВЪЛЕВИ-В" ООД е приложил: 
Количествено-стойностна сметка за обекта и Анализ на единични офертни цени. 

Офертата съответства на обявените от възложителя изисквания за наличност на 
приложените документи към Приложение № 8 - Ценово предложение. 

При прегледа на Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение, се установи, че участникът е посочил следните предложения, които 
подлежат и на оценка съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка на 
офертите, а именно: 

- Срок за изпълнение на поръчката - 2 /два/ месеца; 
- Срок за реакция при необходимост от отстраняване на дефекти в периода 

на гаранционния срок - 2 /два/ календарни дни. 
- Предложена цена за изпълнение на поръчката с включени до 5% 

непредвидени разходи - 158 626,48 лв. /сто петдесет и осем хиляди шестстотин 
двадесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС или 190 351,77 лв. /сто и 
деветдесет хиляди триста петдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки/ с ДДС 

Строителната програма на участника най-общо съдържа следното: 
> Относно т. 1 Технологична последователност на строителните процеси -

участникът описва обхвата и дейностите, които ще се изпълняват като същите следват 
стриктно изискванията на техническата спецификация, КС и описанието на обекта на 
обществената поръчка. Посочва и нормативните актове, чиито изисквания ще спазва. 

"Вълеви- В" ООД предвижда изпълнението да се осъществи при следните етапи: 
- ЕТАП I - Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и 
ниво с подписване на акт обр.2А и подготвителни работи - мобилизация, мерки по ВОД 
и ПБЗ; 
- ЕТАП II - Изпълнение на СМР, включващ следните подетапи: Етап II. 1. -
Демонтажни, разрушителни и подготвителни СРР; Етап II.2. - Изкопни и земни работи; 
Етап II.3. - Кофражни работи; Етап II.4. - Армировъчни работи - армиране на 
фундаменти и основи; Етап II.5. - Бетонови работи - отливане на бетон за фундаменти 
и основи; Етап II.6. - Монтаж на метална конструкция и LT ламарина; Етап II.7. -
Армировъчни работи - полагане на армировка на бетонова плоча за съоръжение; Етап 
II.8. - Бетонови работи - отливане на бетонова плоча; Етап II.9. - Оформяне на 
подходите и монтиране на предпазни парапети; Етап II. 10,- Полагане на пътна настилка; 
Етап II. 11. - Полагане на хоризонтална и вертикална планировка 
- ЕТАП III - Подписване на приемно-предавателен протокол и предаване обекта на 
възложителя, включващ следните подетапи: Етап III. 1. Направа на необходимите 
тестове и изпитвания; Етап III.2. Демобилизация и остраняване на ВОД; Етап III.3. -
Подписване на приемно-предавателен протокол и предаване обекта на Възложителя 

На следващо място участника е описал последователността на изпълнението и 
хронологичната приемственост на отделните строителни дейности, включващо 
технологичната последователност на СМР, като е представил и технологията на 
изпълнението на основните дейности, включени в изпълнението предмета на поръчката 
( демонтажни работи, земни работи - изкопни работи; земни работи - насипни работи; 
земни работи - земно легло; бетонови работи; хоризонтална и вертикална 
сигнализация). За съответните дейности участникът е описал основните видове 
материали, които се предвижда да бъдат вложени при изпълнението. У частника е 
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посочил, че след изпълнението на последния етап от обекта, той се предават на 
Възложителя с протокол, към който е приложена техническата документация във връзка 
с изпълнението му — актове за скрити работи, декларации за съответстие и 
сертификати на вложените материали и др. съгласно Наредба № 3 /31.07.2003г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Описал е, че преди 
започване на същинските работи, се извършват мероприятия, свързани с подготовка на 
строителната площадка и временното строителство, което съгласно изискванията от 
Проекта на договор ще може да се изпълнява след подписване на Акт/образец 2. 
Участника е посочил, че всички необходими материали и съоръжения ще бъдат 
доставяни своевременно на работните площадки, преди започване изпълнението на 
съответните строително-монтажни работи, като целта е да се избегне риска от липсата 
им в последния момент, както и че строителните площадки ще се почистват ежедневно 
от строителни отпадъци, като същите ще се извозват на определените от местните 
власти депа. Оказано е ,че преди окончателното предаване на обекта, ще се почистят 
основно строителните площадки, като ще бъдат демонтирани всички временни 
съоръжения. 

На следващо място участникът е предложил организация и подход за изпълнение 
предмета на поръчката, който включва разпределение на техническите и човешки 
ресурси като на първо място е предвидил екипът, който предвиждаме да изпълнява 
обекта да се състои от основни работни звена, които се състоят от трудови ресурси 
(посочени по вид и състав) и механизирани звена (посочени като необходима 
механизация), чиято компетентност е съгласно дейностите включени в отделните етапи 
респективно подетапи за изпълнение на поръчката, предвидени от участника. Посочено 
е, че броят на работниците и механизацията във всеки екип ще бъде различен, в 
зависимост от предвиденото количество за изпълнение, съгласно приложения Линеен 
график и Диаграма на работната ръка, както и броят на механизацията и техниката. 
Участникът детайлно е описал квалификацията и необходимия брой работници за всяка 
отделна дейност. За да изпълни графика за изпълнение на конкретния обект е предвидил 
такава последователност на строително-ремонтните работи, че да има пълна 
координираност и ангажираност на съответните работни звена и ангажирана техника и 
оборудване. Участникът е описал всички нормативни изисквания, които ще спазва при 
изпълнение предмета на поръчката. Той е описал и мерките и условията, които ще бъдат 
създадени на обекта за работа при лоши метериологияни условия, съгласно 
действащото законодателство. 

На следващо място участникът е представил организация на строителната 
площадка, която включва мероприятия свързани с подготовката на строителната 
площадка и временното строителство за обектите, предмет на поръчката, както следва: 
изработване на проект за ВОД, уведомяване и получаване на съгласие от органите по 
безопасност на движението за началото и срока на строителството, както и уведомяване 
на органите по пожарна и аварийна безопасност за срока на строителството; уточняване 
на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци; подготовка на 
временната приобектова база /площ за складиране на материали, оборудване, машини, 
инструменти, спомагателни средства, инвентар; площадки за складиране на строителни 
отпадъци; места за поставяне на химически тоалетни и др./; поставяне на предпазни 
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заграждения и предупредителна сигнализация; организиране на среща с представители 
на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни 
проводи и съоръжения за уточняване местоположението им в близост до участъците, в 
които ще се изпълняват ремонтни работи и отбелязване на същите; геодезическо 
трасиране. Той е посочил, че захранването с ел. енергия, вода и сгъстен въздух за 
нуждите на строителството ще се осигури от мобилни помпи, заваръчни централи, ел. 
агрегати и компресори. Предвидена е и охрана на временната площадка, както и 
пропусквателен режим на обекта. Описано е разпределението на задачите в екипа, като 
са посочени ясно отговорностите на ръководния състав (технически ръководител, 
специалист по контрол на качеството, експерт по безопасност и здраве). Предвиден е 
начина на комуникация с Възложителя, както и организацията по съгласуване с 
компетентните инстанции за започването на строителните дейности. Участника е 
описал и организацията в етапа на строителството като е разпределил задачите и 
отговорностите на ръководния екип, който включва технически ръководител, 
специалист по контрола на качеството и експертът по безопасност и здраве - пряко 
подчинени на Управителя на Дружеството. Представени са отношенията и връзките на 
контрол, взаимодействие и субординация между тях, като са включени и бригадирите 
по звена. Представена е последователността и хронологичната приемственост на 
изпълнение на отделните дейности, които са част от предмета на поръчкта, с оглед на 
тяхната правилна технологична подредба и осигуряване на надежден контрол при 
изпълнението. Представена е и организационна схема в етапа на доставките, която 
гарантира срочното и качествено изпълнение на поръчката. 

На следващо място участника е представил организация за осигуряване на 
безопасност и здраве при изпълнение на СМР, която включва мерки за безопасни 
условия на труд, както и организационен план, в който са описани различни мерки и 
мероприятия по безопасни и здравословни условия на труд, съпътващи 
организационните етапи по ЗБУТ, включително за местата със специфични рискове. 
Посочени са и отговорните длъжностни лица за тяхното спазване и изпълнение. 

На следващо място участникът е описал, че ще изработи свой собствен план за 
осигуряване на качеството за обекта, предмет на поръчката, на базата на действащите 
международни стандарти, който ще отговаря на действащите български стандарти като 
е посочен и неговия обхват и минимално съдържание. Дружеството посочва мерките за 
контрол с цел осигуряване на качеството, като е описал подробно осъществяването на 
контрола по отношение на качеството, както и организацията за постигане на 
качествените показатели при изпълнението на строителните дейности, свързани с 
използваните от него човешки и материални ресурси, съобразно дейностите на 
изпълнение. 

"Вълеви-В" ООД посочва подробно в своето строително предложение и мерките 
за намаляване на дискомфорта на местното население при изпълнение на поръчката, 
както и организацията на работа, свързана със срока за реакция при установяване на 
гаранционни дефекти. 

Представена е и организацията на работа, свързана със срока за реакция при 
установяване на гаранционни дефекти. 

> Относно т. 2 Управление на риска - участникът "Вълеви-В" ООД е описал 
подробно аспектите и сферите на влияние на всеки един от посочените от възложителя 
рискове, заедно с мерките за въздействие върху изпълнението на договора при 
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възникването на всеки риск, както и мерките за недопускане/предотвратяване на 
посочените рискове и мерките за преодоляване на последиците при настъпването им. 
Освен предвидените от възложителя рискове, фирмата е посочила и разгледала и други 
външни рискове, които според дружеството биха повлияли за навременното и 
качествено изпълнение на поръчката, заедно с предлагани мерки за 
недопускане/преодоляването или намаляване на влиянието им и съответно конкретни 
дейности по отстраняване на последиците при настъпване на съответния риск. 

За такива външни рискове участникът е посочил: 
- Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащания по 

договора от страна на Възложителя, включващ: Проблеми във финансирането на обекта 
и Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта; 

- Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от непълноти и/или 
неточности в проектната документация, включващ: Сериозно изоставане в 
изпълнението на СМР вследствие на преработка на изпълнени СМР и изпълнение на 
нови такива вследствие на това и Сериозно изоставане в изпълнението на СМР 
вследствие на възникване на непредвидени СМР и изчакване на одобрението им от 
Възложителя; 

> Относно т. 3 Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета 
на договора - учатника е представил мерки за опазване на околната среда, които ще 
приложи при изпълнение на предмета на поръчката като е представил отговорностите 
на ръководния състав във връзка с тяхното прилагане и спазване като е съобразил 
спецификата на обекта. Посочва мерките по опазване на въздуха, водата и почвата. 
Посочил е, че всички действия по опазване на околната среда ще бъдат извършени в 
съответствие с изискванията на националното законодателство и ISO 14001:2004. 
Указано е, че мерките са насочени в две посоки: от една страна, те трябва да гарантират 
безопасна и здравословна експлоатация за всички хора, а от друга - да сведат до 
минимум евентуално негативно въздействие върху компонентите на околната среда от 
дейностите по изграждането на обекта. Ясно са посочени видовете замърсители и 
компонентите на околната среда, които те засягат. 

На база гореизложеното и след анализа на представените линеен календарен 
график и диаграма на работната ръка, комисията установи пълно съответствие на 
представената Строителна програма с изискванията на възложителя, както и 
пълно съответствие между описаната технологична последователност на 
изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с 
приложената диаграма на работната ръка. 

С оглед гореизложеното, комисията взе единодушно Решение да допуснат 
участника - "ВЪЛЕВИ-В" ООД, до оценка на офертите по Методиката за оценка, 
утвърдена от Възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата на "ВЪЛЕВИ-В" ООД - единствения 
допуснат участник, по Методиката за оценка, утвърдена от Възложителя: 
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Да I П 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по 
критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА". 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база 
получената от всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Максималния брой точки, 
които участника може да получи е 100 точки. 

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на 
офертата. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 
При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 
В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда 
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 

Показател - П 
(наименование) 

Максимално 
възможен бр. точки 

Относителна 
тежест в КО 

1. Срок за изпълнение - П1 100 30% 
2. Срок за реакция за отстраняване на дефекти - П2 100 20% 
3. Ценово предложение - ПЗ 100 50% 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка" за всеки участник е: 

КО = П1 х 30 %+ П2 х 20 % + ПЗ х 50 % 
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти 

на участниците, Комисията проверява дали същите са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 
техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от 
процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя. 

1.1.Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ" - П1 
Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. 

За константен брой дни в месеца се приемат 30 календарни дни. Ще бъдат отстранени 
предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, 
и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния 
график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Максимален 
брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 30 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 
формулата: 
П1 = (Cmin / Ci) х 100 = (брой точки) 

Където Ci е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение 
на съответния участник. 
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Където Cmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите 
предложения от всички допуснати до оценка участници. 

Оценка на предложения Срок за изпълнение на "ВЪЛЕВИ-В" ООД, при 
направено предложение за Срок за изпълнение от 2 /два / месеца. 

Тъй като "ВЪЛЕВИ-В" ООД е единствен допуснат участник, той получава 
максмален брой точки по показателя - Срок за изпълнение - П1. 

П1 - (Cmin / Ci) х 100 - 2/2 х 100 = 1 х 100 = 100 т. 

1.2.Показател „СРОК ЗА РЕАКЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ" -
П2 

Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни и 
представлява времето, необходимо на Изпълнителя от момента на уведомяването му за 
възникнали дефекти до реалното започване на място на тяхното отстраняване. Оферта, 
в която е посочено предложение в друга мерна единица се отстранява от участие в 
процедурата. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест 
на показателя в комплексната оценка е 20 %. Оценките на офертите по показателя се 
изчисляват по формулата: 
П1 = (Pmin / Pi) х 100 = (брой точки) 

Където Pi е предложеният срок за реакция за отстраняване на дефекти в периода на 
поетия гаранционен срок от съответният участник. 

Където Р min е предложеният най-кратък срок за реакция за отстраняване на 
дефекти в периода на поетия гаранционен срок от всички оферти, допуснати до 
оценяване. 

Оценка на предложения Срок за реакция на "ВЪЛЕВИ-В" ООД, при 
направено предложение за Срок за реакция от 2 /два/ календарни дни. 

Тъй като "ВЪЛЕВИ-В" ООД е единствен допуснат участник, той получава 
максмален брой точки по показателя - Срок за реакция за отстраняване на 
дефекти - П2. 

П1 = (Pmin / Pi) х 100 = 2/2 х 100 = 1 х 100 = 100 т. 

1.3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" - ПЗ 
До оценка по показател Предлагана цена (ПЗ) се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой 
точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната 
оценка е 50%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

ПЗ = ( Ц т т / Hi) х 100 = (брой точки) 
Ц1 е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение 

на съответния участник. 

Площад "Трети март .Ys 32 
Телефони: Кмет 04321/33 01.23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11: Секретар 
04321/33 05; Факс 04321/22 55: e-mail : oh maKlfchrftmail.bg ISO 14001, ISO 9001 



Р Б У Щ Н А 
Площад "Трети март Лг 32 

Телефони: Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11: Секретар 
04321/33 05: Факс 04321/22 55; e-mail : oh mail.!»» ISO 14001, ISO 9001 

Цгшп е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовите 
предложения на всички участници за съответната обособена позиция. 

Оценка на ценовото предложение на "ВЪЛЕВИ-В" ООД, при направено 
ценово предложение за изпълнение на поръчката от 158 626,48 лв. /сто петдесет и 
осем хиляди шестстотин двадесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС. 

Участникът е формирал единичните цени за отделните видове строително-
монтажни работи на база следните ценообразуващи показатели: 

• средна часова ставка - 3,50 лв./ч/час; 
• допълнителни разходи за труд - 80 %; 
• допълнителни разходи за транспорт и механизация - 50 %; 
• доставно-складови разходи за материали - 8 %; 
• печалба - 5 %; 

Тъй като "ВЪЛЕВИ-В" ООД е единствен допуснат участник, той получава 
максмален брой точки по показателя - Ценово предложение - ПЗ. 

ПЗ = (Цшт / Щ) х 100 = 158 626,48 /158 626,48 х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

Указания: Участниците задължително разработват ценовите предложения при 
съобразяване с прогнозните стойности на отделните видове дейности от предмета 
на поръчката и общата стойност на поръчката, посочени в обявлението за 
обществената поръчка и указанията за участие. 

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за 
изпълнение на отделните видове дейности от предмета на поръчката и обща 
стойност на поръчката, по-високи от прогнозните стойности, посочени в 
обявлението и указанията за участие. 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка" за всеки участник е: 

КО = П1 х 30 %+ П2 х 20 % + ПЗ х 50 % 

Тъй като "ВЪЛЕВИ-В" ООД е единствен допуснат участник, той получава 
максмален брой точки от комплексната оценка. 

КО = П1 х 30 %+ П2 х 20 % + ПЗ х 50 % = 100 х 20% + 100 х 30% + 100 х 50% = 100 т. 

В резултат от гореизложеното Комисията класира участниците, допуснати 
до оценка на направените от тях предложения, по следния начин: 
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У 1-во място - Участник „ВЪЛЕВИ-В" ООД, c комплексна оценка -100 т. 

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извърши от 
комисията по реда определен в Раздел Vот Вътрешните правила за реда за 

планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол 
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, както и за 
поддържането на профила на купувача на Община Мъглиж, утвърдени със Заповед 
МРД- 09 - 338#1/30.09.2014 г. на Кмета на Община Мъглиж. 

ГУ.Решение на определените в заповедта членове на комисия. 

В резултат на извършения преглед, оценка и класиране на представените оферти на 
допуснатите участници, определената със Заповед № РД-09-127/08.05.2015г. на Кмета 
на Община Мъглиж Комисия единодушно излезе с 

Р Е Ш Е Н И Е 

Предлага на Кмета на Община Мъглиж, на основание чл.101е от ЗОП да 
възложи изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за 
извършване на ремонт и реконструкция на мостово съоръжение над р. 
Сливитовска на път SZR 3085-IV, К +2400, с. Ветрен - с. Сливито, община 
Мъглиж", на участника класиран на първо място, а именно: „ВЪЛЕВИ-В" ООД. 

Комисията приключи своята работа в 16:30 часа на 19.06.2015 г. и представи настоящия 
протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците 
на Кмета на Община Мъглиж за утвърждаване. 

Комисия: 
Председател: 
Стела Красимирова Славчева -
Членове: 

спец. „Право" - . 

Инж. Христо Николов Щерев - спец. 
Капка Иванова Бакалова - спец. „Икономика" 


