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ПРОТОКОЛ

За работата на комисията назначена със Заповед № 091 от 21.08.2017 г. за
отваряне, разглеждане и класиране на оферти постъпили във връзка с възлагане на
обществена поръчка чрез обява за набиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
„Ремонт на покрив на Основно училище „Христо Ботев” с. Джурово, общ. Правец

Днес 21.08.2017 г, комисия в състав:
Председател:инж. Парашкева Генчева – външен експерт № ВЕ1519 от Списък

по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП на Агенцията за обществени поръчки.
Членове:
2. Иванка Иванова – Директор на ОУ ”Христо Ботев”, с .Джурово
3. Наталия Петрова - Учител в ОУ ”Христо Ботев”, с .Джурово.

се събра в сградата на ОУ ”Христо Ботев”, с .Джурово, ул.Димитър Грънчаров №12 ,
от 14:30 часа на редовно заседание в изпълнение на № 091 от 21.08.2017 г. за отваряне,
разглеждане и класиране на оферти постъпили във връзка с възлагане на обществена
поръчка чрез обява за набиране на оферти  по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Ремонт
на покрив на Основно училище „Христо Ботев” с. Джурово, общ. Правец

На заседанието на комисията присъства представител на участника „ВЕРТИКАЛ
90” ЕООД, г-н Симеон Кръстев и не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.

След като председателя на комисията изчете заповедта за назначаване и
постъпилите оферти, членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от
ЗОП.

В обявеният срок в обявата до 18.08.2017г , 17:00 часа са получени девет
оферти:

№ Наименование на участника дата вх.№ час

1 „АСТРОН” ЕООД 16.08.2017 132 15:00

2 „ВЕРТИКАЛ 90”ЕООД 18.08.2017 133 10:00

3. „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД 18.08.2017 134 11:41

4 ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ” 18.08.2017 135 11:43

5 „РЕМОНТ П СТРОЙ” ЕООД 18.08.2017 136 11:45

6 „БОБСТРОЙ БГ”ЕООД 18.08.2017 137 11:50

7 „ВАЛ КО ТРЕЙД” ЕООД 18.08.2017 138 12:00

8 „ЕМ ДЖИ СТРОЙ ГРУП”ЕООД 18.08.2017 139 16:00

9 „АРХСТРОЙ БГ”ЕООД 18.08.2017 140 16:30

Спазвайки указанията на чл.97, ал.3 от ППЗОП , комисията отвори, запечатаната
непрозрачна опаковка и обяви ценовото предложение както следва:
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I . ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ.

Участник №1 „АСТРОН” ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил оферта си в запечатана,

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи, техническо
предложение и ценово предложение.

Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1. Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП
5. Списък строителство

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)

6. Списък на техническия и ръководен персонал , и документи удостоверяващи
квалификацията.

7. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители
8. Декларация за приемане на договора
9. Техническо предложение
10. Линеен график
11. Декларация гаранционни срокове
12. Ценово предложение

Приложения към ценовото предложение:
13. Приложение - КСС-оферта

Проекто-договор за СМР
Участникът е предложил Цена за изпълнение 69 094,75 лв без вкл.ДДС.

Участник №2 „ВЕРТИКАЛ 90”ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил оферта си в запечатана,

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи, техническо
предложение и ценово предложение.

Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1.Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП
4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.
5.Списък строителство

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)
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6.Списък на техническия и ръководен персонал и документи удостоверяващи
квалификацията
7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители
8.Декларация за приемане на договора
9.Техническо предложение
10.Линеен график
11.Декларация гаранционни срокове
12.Ценово предложение

Приложения към ценовото предложение:
13.Приложение - КСС-оферта
14.Проекто-договор за СМР
Участникът е предложил Цена за изпълнение 74 640,54 лв. без вкл.ДДС.

Участник №3 „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил оферта си в запечатана,

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи, техническо
предложение и ценово предложение.

Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1.Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП
4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.
5.Списък строителство

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)

6.Списък на техническия и ръководен персонал и документи удостоверяващи
квалификацията
7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители
8.Декларация за приемане на договора
9.Техническо предложение
10.Линеен график
11.Декларация гаранционни срокове
12.Ценово предложение

Приложения към ценовото предложение:
13.Приложение - КСС-оферта
14.Проекто-договор за СМР

Участникът е предложил Цена за изпълнение 49 484,80 лв без вкл.ДДС.

Участник №4 ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ”
Комисията констатира, че участникът е представил оферта си в запечатана,

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи, техническо
предложение и ценово предложение.
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Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1.Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП
4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.
5.Списък строителство

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)

6.Списък на техническия и ръководен персонал и документи удостоверяващи
квалификацията
7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители
8.Декларация за приемане на договора
9.Техническо предложение
10.Линеен график
11.Декларация гаранционни срокове
12.Ценово предложение

Приложения към ценовото предложение:
13.Приложение - КСС-оферта
14.Проекто-договор за СМР

Участникът е предложил Цена за изпълнение 46228,98лв без вкл.ДДС.

Участник №5 „РЕМОНТ П СТРОЙ” ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил оферта си в запечатана,

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи, техническо
предложение и ценово предложение.

Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1.Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП
4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.
5.Списък строителство

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)

6.Списък на техническия и ръководен персонал и документи удостоверяващи
квалификацията
7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители
8.Декларация за приемане на договора
9.Техническо предложение
10.Линеен график
11.Декларация гаранционни срокове
12.Ценово предложение

Приложения към ценовото предложение:
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13.Приложение - КСС-оферта
14.Проекто-договор за СМР

Участникът е предложил Цена за изпълнение 51669,96 лв без вкл.ДДС

Участник №6 „БОБСТРОЙ БГ”ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил оферта си в запечатана,

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи, техническо
предложение и ценово предложение.

Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1.Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП
4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.
5.Списък строителство

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)

6.Списък на техническия и ръководен персонал и документи удостоверяващи
квалификацията
7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители
8.Декларация за приемане на договора
9.Техническо предложение
10.Линеен график
11.Декларация гаранционни срокове
12.Ценово предложение

Приложения към ценовото предложение:
13.Приложение - КСС-оферта
14.Проекто-договор за СМР

Участникът е предложил Цена за изпълнение 51806,60 лв без вкл.ДДС

Участник №7 „ВАЛ КО ТРЕЙД” ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил оферта си в запечатана,

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи, техническо
предложение и ценово предложение.

Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1.Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП
4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.
5.Списък строителство

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)
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6.Списък на техническия и ръководен персонал и документи удостоверяващи
квалификацията
7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители
8.Декларация за приемане на договора
9.Техническо предложение
10.Линеен график
11.Декларация гаранционни срокове
12.Ценово предложение

Приложения към ценовото предложение:
13.Приложение - КСС-оферта
14.Проекто-договор за СМР
15. ISO сертификати, Удостоверение за вписване в ЦПРС.

Участникът е предложил Цена за изпълнение 40476,43 лв без вкл.ДДС

Участник №8„ЕМ ДЖИ СТРОЙ ГРУП”ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил оферта си в запечатана,

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи, техническо
предложение и ценово предложение.

Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1.Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП
4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.
5.Списък строителство

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)

6.Списък на техническия и ръководен персонал и документи удостоверяващи
квалификацията
7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители
8.Декларация за приемане на договора
9.Техническо предложение
10.Линеен график
11.Декларация гаранционни срокове
12.Ценово предложение

Приложения към ценовото предложение:
13.Приложение - КСС-оферта
14.Проекто-договор за СМР

Участникът е предложил Цена за изпълнение 78616,70лв без вкл.ДДС

Участник №9„АРХСТРОЙ БГ”ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил оферта си в запечатана,

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документи, техническо
предложение и ценово предложение.
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Комисията оповести съдържанието на офертата и ценовото предложение, както
следва:

1.Съдържание на офертата.
2. Административни сведения за участника
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП
4.Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП.
5.Списък строителство

• Референции и удостоверение за добро изпълнение – (Приложение към
списък строителство)

6.Списък на техническия и ръководен персонал
7.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители
8.Декларация за приемане на договора
9.Техническо предложение
10.Линеен график
11.Декларация гаранционни срокове
12.Ценово предложение

Приложения към ценовото предложение:
13.Приложение - КСС-оферта
14. Проекто-договор за СМР

Участникът е предложил Цена за изпълнение 79910,06 лв без вкл.ДДС

С това публичната част на заседанието приключи и комисията продължи работа
при условията на закрито заседание

ІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ, КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

За всеки от участниците, по реда на постъпването на офертите им, бе проверено
от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при
което резултатите от проверката са, както следва:

Участник №1 „АСТРОН” ЕООД
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписани.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за СМР по предмета на поръчката и Линеен

график.

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.
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Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник Участник №1 „АСТРОН” ЕООД с изискванията на
възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №1 „АСТРОН” ЕООД до оценка по критерия
„най-ниска цена”.

Участник №2 „ВЕРТИКАЛ 90”ЕООД
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписани.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за СМР по предмета на поръчката и Линеен

график.

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №2 „ВЕРТИКАЛ 90”ЕООД с изискванията на
възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №2 „ВЕРТИКАЛ 90”ЕООД до оценка по
критерия „най-ниска цена”.

Участник №3 „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписани.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за СМР по предмета на поръчката и Линеен

график.

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №3 „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД с изискванията на
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възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №3 „ДАНАИЛА БИЛД” ЕООД до оценка по
критерия „най-ниска цена”.

Участник №4 ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ”
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписани.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за СМР по предмета на поръчката и Линеен

график.

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №4 ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ”с изискванията
на възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №4 ЕТ „АС-СТРОЙ-ЯНКО СЛАВЧЕВ”до
оценка по критерия „най-ниска цена”.

Участник №5 „РЕМОНТ П СТРОЙ” ЕООД
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписани.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за СМР по предмета на поръчката и Линеен

график.

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №5 „РЕМОНТ П СТРОЙ” ЕООД с изискванията на
възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
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подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №5 „РЕМОНТ П СТРОЙ” ЕООД до оценка
по критерия „най-ниска цена”.

Участник №6 „БОБСТРОЙ БГ”ЕООД
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписани.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за СМР по предмета на поръчката и Линеен

график.

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №6 „БОБСТРОЙ БГ”ЕООД с изискванията на
възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №6 „БОБСТРОЙ БГ”ЕООД до оценка по
критерия „най-ниска цена”.

Участник №7 „ВАЛ КО ТРЕЙД” ЕООД
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписани.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за СМР по предмета на поръчката и Линеен

график.

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №7 „ВАЛ КО ТРЕЙД” ЕООД с изискванията на
възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
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горното комисията допуска Участник №7 „ВАЛ КО ТРЕЙД” ЕООД до оценка по
критерия „най-ниска цена”.

Участник №8„ЕМ ДЖИ СТРОЙ ГРУП”ЕООД
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписани.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за СМР по предмета на поръчката и Линеен

график.

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №8„ЕМ ДЖИ СТРОЙ ГРУП”ЕООД с изискванията на
възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №8„ЕМ ДЖИ СТРОЙ ГРУП”ЕООД до
оценка по критерия „най-ниска цена”.

Участник №9„АРХСТРОЙ БГ”ЕООД
Комисията провери по същество представените документи в офертата на

участника и установи следното:
Констатации от извършената проверка:
1. Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като

декларациите са легитимно подадени и подписани.

Предложени са съответно:
Предложени са гаранционни срокове за СМР по предмета на поръчката и Линеен

график.

При разглеждане на документите, отнасящи се до общите административни
изисквания, минималните изисквания за технически и професионални способности, и
изискванията на възложителя съгласно чл. 39 от ППЗОП за съдържание на офертата,
комисията не установи несъответствия в офертата на участника.

Въз основа на извършения анализ на представените документи относно
съответствието на Участник №9„АРХСТРОЙ БГ”ЕООД с изискванията на
възложителя, комисията установи, че по отношение на участника не са налице
несъответствия с минималните изисквания за личното състояние и критериите за
подбор, техническите и професионални способности на участника и други
изисквания на възложителя за изпълнение на обществената поръчка. В резултат на
горното комисията допуска Участник №9„АРХСТРОЙ БГ”ЕООД до оценка по
критерия „най-ниска цена”.
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III. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.

Съгласно условията на обявата, критерий за възлагане е най- ниска цена.
Допуснати участници за оценка на ценовото предложение са всички участници в
обявата.

При разглеждане на ценовите предложения на участниците по същество,
комисията констатира, че приложеното за остойностяване КС – приложение към
ценовото предложение по образец  от документацията за участие е непълно и не
даващо възможност за равнопоставеност при оценката на ценовите оферти на
участниците. Приложеното КСС от документацията за участие не съдържа
необходимите спецификации, а само количества, което не позволява нито на
участниците да укажат, нито на комисията да установи какъв материал е
офериран, съответно не може да направи съпоставка.

Комисията единодушно реши да предложи на възложителя да прекрати
възлагането на обществената поръчка поради следните мотиви:

Правно основание: На основание чл.193, във връзка с чл.195 и чл.110, ал.1, т.5 от
Закона за обществените поръчки и във връзка с установяване на съществен порок при
провеждане на събирането на оферти чрез обява за възлагане на обществена поръчка с
предмет:„Ремонт на покрив на Основно училище „Христо Ботев” с. Джурово, общ.
Правец.

Фактическо основание: Установяване на нарушение при провеждането на събирането
на оферти чрез обява, а именно : в приложеното КС за остойностяване, неразделна част
от образеца на Ценовото предложение, са допуснати съществени пропуски като не са
посочени спецификациите на изисканите за офериране материали, а само количества,
което поражда невъзможност за прилагане на принципа за равнопоставеност при
оценка на офертите, както и е предпоставка за компроментиране на бъдещо изпълнение
на предмета на поръчката. Установените нарушения са  съществен порок при
провеждане на обявата , които не могат да бъдат отстранени, без това да промени
първоначалните условия.

Комисията приключи своята работа на 22.08.2017г.
Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на
22.08.2017, като в едно цялата документация по обществената поръчка се предава на
възложителя.

Председател: ..................................
инж. Парашкева Генчева

Членове:

1....................................... 2.............................................
Иванка Иванова Наталия Петрова
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