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СО - район 
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П Р О Т О К О Л

Заседание № 1
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-129/17.04.2018 г. на Кмета на район

"Слатина", проведено на 17.04.2018г,

Днес, 17.04.2018г.; в 14.00 часа, във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за 
обществените поръчки с предмет: „Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на 
Столична община - район „Слатина“ и на основание чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане 
на Закона за обществените поръчки, определените със Заповед № РСЛ18-РД09-129/17.04.2018г. на 
Кмета на район "Слатина", членове на комисията, както следва:

Гинж.Росица Тодорова-главен инженер в район”Слатина”;
2. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „ПНО” при район „Слатина”;
3. инж. Ирина Петкова -  главен експерт в отдел „КС, ИИБЕ” при район„Слатина”;
4. Валентина Койчева -  старши счетоводител в отдел „ФСД” при район „Слатина”;
5. Ягода Иванова -  главен специалист в отдел „КС, ИИБЕ” при район„Слатина”;

Започнаха своята работа по разглеждане на подадените оферти за участие във възлагането на 
обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява № РСЛ18-ДИ05-101/22.03.2018г. 
Информация за обявата по чл. 20, ал. 3 от ЗОП е публикувана в Регистъра на Агенцията по 
обществени поръчки под ГО № 9074134 от 22.03.2018г.

В процедурно установения срок -  до 17.00 часа на 10.04.2018 г. в районната администрация е 
подадена един брой запечатана оферта, която е предадена на длъжностните лица от служба 
“Деловодство”. Длъжностните лица установиха, че подадената оферта е в изискуемата форма, не е 
нарушена нейната цялост и върху нея надлежно са посочени административни данни за фирмата -  
участник и предмета на обществената поръчка, за която кандидатства. Офертата е постъпила в 
следната поредност:

Оферта - РСЛ18-ТД26-697/05.04.2018г, -  11.43 часа -  „Пикси Строй” ООД;
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Към 11.04.2018г. е налице хипотезата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, тъй като в първоначално 
обявения срок за получаване на оферти за участие в обществената поръчка -  до 17.00 часа на 
10.04.2018г. е постъпила само една оферта. Съобразно нормата на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за 
получаване на оферти следва да бъде удължен. В тази връзка, Възложителят удължи срока с 5 (пет) 
дни до 17.00 часа на 16.04.2018г. чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, 
предоставен от АОП. Информацията за удължаване на срока е публикувана на портала на АОП, с 
ГО№ 9074781 от 11.04.2018г. и в същия ден е публикувана в профила на купувача на Възложителя.

На проведеното открито заседание на 17.04.2018г. присъстваха всички членове от основния 
състав на комисията, назначена от Възложителя да разгледа, оцени и класира офертите за участие в 
процедурата. На публичното заседание не присъстваха представители на участниците. Господин 
Венцислав Дъбов - главен юрисконсулт на отдел „ПНО” в район „Слатина” - член на комисията 
откри заседанието и прочете на глас заповедта на Кмета на района, с която е определен състава на 
комисията. Всички лица се вписаха в присъствения списък на заседанието. Комисията констатира, 
че съставът й отговаря на изискванията на ЗОП, поради което може да заседава и да взема рещения. 
След получаване на регистъра на входираните по реда на тяхното постъпване оферти, членовете на 
комисията пристъпиха към подписване на декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, 
ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП, чл. 97, ал. 2 от ППЗОП. След получаване на регистъра на входираните по 
реда на постъпването оферти за участие, длъжностните лица установиха, че в удължения срок за 
подаване на оферти не са постъпили други оферти. На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, комисията 
започна разглеждането и оценяването на получената оферта:

Оферта - РСЛ18-ТД26-697/05.04.2018г. -  11.43 часа -  „Пикси Строй” ООД;

След извършване на тези действия, комисията пристъпи към отварянето на офертата, в 
съответствие с чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и обяви ценовото предложение на участника като изчете на 
глас отделните позиции от № 1 до № 40 включително по подкритерия „Основни дейности” и 
предложената обща стойност по позиции от N° 41 до Ш 179 включително по подкритерия „Други 
дейности” по показателя за оценка „Предлагана цена” от ценовото предложение на участника, а 
именно:

Оферта - РСЛ18-ТД26-697/05.04.2018г. -  11.43 часа -  „Пикси Строй” ООД;

Показател „Предлагана цена“,
Подкритерий: „Основни дейности”- /СМР от № 1 до № 40 включително/,

№
по

ред Н а и м е н о в а н и е  на ви д о вете  С М Р ед.м . ед .ц .лв

1 2 3 4

1 Д ем онтаж  м етални скари по отводнителни канали лв/м2 4.61

2 М онтаж  на м етални скари по отводнителни канали лв/м 2 6.55

3 П очистване отводнителни канали лв/м л 3.42

4
Ревизия и рем он т /при  необходим ост,заваряване на 
м ясто/ на отводи, реш етки лв/м 2 4.34

5
Д оставка и м онтаж  м етални скари по отводнителни 
канали лв/кг 2.81

6 О тпуш ване на канал лв/м л 4.70

7 Текущ о почистване и ревизия на реш етки и сиф они лв/м л 4.70

8 Д ем онтаж  и сортиране на тротоарни плочи лв/м2 2.86

9 М онтаж  на тротоарни плочки лв/м2 14.87

10 Н аправа настилка от тротоарни плочи лв/м2 31.64
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11 Ф угиране по тротоарна настилка лв/м л 4.63

12 Д ем онтаж  бордю ри лв/м л 1.96

13 Д ем онтаж  водещ и ивици лв/м л 1.43

14 Д оставка и полагане на бордю ри лв/м л 29.16

15 Д оставка и полагане на водещ и ивици лв/м л 20.25

16 Д оставка и  м онтаж  на антипаркинг колчета лв/бр 34.54

17 Рем онт на м ясто на антипаркинг колчета лв/бр 16.34

18 Н аправа м аш инен изкоп лв/мЗ 3.38

19 Н аправа изкоп  ръчно в з.п. лв/мЗ 8.51

20 О тстраняване ръчно зем ен пласт до 20см лв/м 2 2*81

21 Разриване и подравняване на зем ен пласт лв/м 2 3.80

22 У плътняване ръчно и подготовка на основа лв/м2 7.38

23 Д оставка и направа легло от трош ен камък лв/мЗ 29.20

24 Д оставка и направа легло от баластра лв/мЗ 23.56

25 Д оставка и направа на пясъчно легло лв/мЗ 17.73

26 Д оставка и полагане на арм ировъчна м реж а лв/м 2 3.72

27 Н аправа обратен насип лв/мЗ 3.42

28 П овдигане на бордю ри лв/м л 19.94

29
П ониж аване на улични  и тротоарни бордю ри за 
създаване на достъпна среда лв/м л 11.30

30 Н аправа и разваляне на коф раж лв/м2 16.29

31 Н аправа на бетонова настилка лв/мЗ 103.50

32
Д оставка и м онтаж  на предпазен  парапет на 
съоръж ение лв/м л 39.60

33
П очистване5натоварване и извозване на строителни 
отпадъци лв/мЗ 14.63

34 Ф резоване на асф алтова настилка лв/мЗ 23.94

35 П редварително напръскване с битум на емулсия лв/м 2 1.35

36

Н аправа на асф алтова кръпка при маш инно 
изрязване/с циркуляр/ и м аш инно полагане на плътен 
асф алтобетон  до  4см лв/м 2 24.03

37 С ъщ о, но ръчно лв/м2 24.03

38

Н аправа на асф алтова кръпка при маш инно 
изрязване/с циркуляр/ и маш инно полагане на плътен 
асф алтобетон до бсм лв/м2 29.16

39 П роизводство на плътен асф алтобетон лв/т 94.14

40
П олагане на плътен  асф алтобетон, вкл. превоз на 
м атериали лв/т 26.55

Показател „Предлагана цена“,
Подкритерий: „Други дейности” -/СМР от № 41 до № 179 включително/ - 2250,13 /две 

хиляди двеста и петдесет лева и тринадесет стотинки/ лв. без ДДС;

С извършването на тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
14.30 часа. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в закрито заседание на 
18.04.2018 г. в 10.00 часа.
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Заседание № 2
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-129/17.04.2018г. на Кмета на район "Слатина",

проведено на 18.04.2018г.

На 18.04.2018 г, в 10.00 часа комисията продължи своята работа в закрито заседание. Същата 
пристъпи към разглеждане на офертата за обществена поръчка, проведена по реда на Част V, Глава 
„Двадесет и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, с предмет: „Текуща поддръжка на 
пътните съоръжения на територията на Столична община - район „Слатина“, и констатира 
следното:

ЕТаблица за представени изискуеми документи за възлагане на обществена поръчка по 
реда на Част V „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност”, Глава „Двадесет 
и шеста” от ЗОП -  „Събиране на оферти с обява”, чл. 186 - чл.195 от Закона за обществените 
поръчки с предмет: „Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична 
община - район „Слатина“, проведена на 18.04.2018г. от 10:00ч. в заседателната зала на район 
„Слатина”:

УЧАСТНИК/ ДОКУМ ЕНТИ Оферта -  РСЛ18-ТД26~697/05.04.2018г. — 11.43 часа 
-  „Пикси Строй” ООД, с ЕИК 131172974

1.Списък на документите, съдържащи се в 
офертата (Образец № 1)

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата 
(Образец № 1) от 03.04.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Георги Христов;

2.Представяне на участник (Образец № 2) 2.Представяне на участник (Образец №2) от 
03.04.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Христов;

З.Документи за регистрация на участника, 
удостоверяващи неговата правосубектност

3.Удостоверение №20171206101140 от 06.12.2017г„ 
издадено от Агенцията по вписвания -  заверено копие;

4.Договор за създаване на обединение за 
участие в обществената поръчка (когато 
участникът е обединение, което не е 
юридическо лице) и анекс към него, който 
съдържа предмета на поръчката и условията, 
посочени в указанията за участие (в случай, 
че пбепинеиието не е създадено за изпълнение 
на поръчката)

4.Неприложимо

5.Нотариално заверено пълномощно на 
лицето, подписващо офертата (в случай, че 
офертата не е подписана от законен 
представител)

5.Неприложимо

б .Д ек ларац и я  за  л и п са  на  
обстоятел ствата п о  чл. 54 , ал .1 , т .1 , 2 и  7 
от ЗО П  (О бразец  №  3)

б.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП (Образец №3)
представени 3/три/ броя в оригинал от дата 
03.04.2018г. и подписани по отделно от управителите 
Георги Христов, Любомир Владимиров и Петко 
Прокопов;
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7.Декларация за липса на 
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3,4 и 5 
от ЗОП (Образец № 4)

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 
54, ал.1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП (Образец №4) 
представени 3/три/ броя в оригинал от дата 
03.04.2018г. и подписани по отделно от 
управителите Георги Христов, Любомир 
Владимиров и Петко Прокопов;

8.Декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици 
(Образец № 5)

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици (Образец №5) 
от 03.04.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Христов;

9,Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари 
(Образец № 6)

9.Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари (Образец №6) от 
03.04.2018г, един брой в оригинал, подписан от 
управителя Г еорги Христов;

10. Декларация за участие на 
подизпълнители в обществената поръчка 
(Образец № 7

Ю.Декларация за участие на подизпълнители в 
обществената поръчка (Образец №7) от 
03.04.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Христов;

11.Декларация за съгласие на 
подизпълнител (Образец № 8) (ако е 
приложимо), придружена с доказателства 
по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП

11. Неприложимо

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за 
спазване на специалните условия за 
изпълнение на поръчката (Образец № 9)

12.Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване 
на специалните условия за изпълнение на 
поръчката (Образец № 9) от 03.04.2018г. един брой 
в оригинал, подписан от управителя Георги Христов;

13.Декларация за съгласие е клаузите на 
приложения проект на договор (Образец 
№10)

13 .Декларация за съгласие с клаузите на 
приложения проект на договор (Образец № 10) от 
03.04.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Христов;

14.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно 
с предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните 5 (пет) години, 
считано от датата на подаване на 
офертата (Образец № 11)

14.Сиисък по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП на 
строителството, идентично и/ или сходно с 
предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 (пет) години, считано от датата 
на подаване на офертата (Образец № 11) от 
03.04.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Христов;
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15.Доказателства за извършването на 
строителството, описано в списъка по чл. 
64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

15.Списъкът по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП е придружен 
с Референция за добро изпълнение, а именно:
- Референция № РИС17-ТД26-339/11/ 29.01.2018г., 
издадено от СО-район „Искър”- един брой заверено 
копие;
- Референция № РСЛ18-ЕВ00-49/1/24.01.2018г., 
издадено от СО-район„Слатина”- един брой заверено 
копие;

16.Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12)

16,Списък по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП на 
персонала, ангажиран с изпълнението на 
предмета на поръчката (Образец № 12) от 
03.04.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Г еорги Христов;
Ръководител на дейностите:
ГИван Илиев Лозански-висше магистър във УАСГ- 
София, диплома №004259/1996г.,общ професионален 
опит - 39 години;
- Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност от експертите от датата 03.04.2018г. в която 
декларира, че ще работи, като ръководител на 
дейностите в оригинал;
Технически ръководител отговарящ за качеството:
2. Йван Илиев Лозански-висше магистър във УАСГ- 
София, диплома №004259/1996г.;
- Сертификат №2176/15.11.2017г. от Център за 
професионално обучени „МИКС” -  контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за 
контрол на съответствието на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изсквания за 
безопастност;
- Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност от експертите от датата 03.04.2018г. в която 
декларира, че ще работи, като технически 
ръководител отговарящ за качеството в оригинал; 
Координатор по „Здравословни и безопасни 
условия на труд”:
3. Георги Ботев Христов-магистър Координатор по 
„Здравословни и безопасни условия на труд”; 
-Удостоверение от февруари 2017г„ издадено от 
СТМ”Медима ММ”ЕООД„ за Координатор по 
„Здравословни и безопасни условия на труд” по чл.5, 
ал.2 Наредба №2/2004г.;
- Декларация за ангажираност, принадлежност и 
наличност от експертите от датата 03.04.2018г. в която 
декларира, че ще работи, като Координатор по 
„Здравословни и безопасни условия на труд” в 
оригинал;

17.Декларация за срок на валидност на 
офертата (Образец № 13)

17.Декларация за срок на валидност на офертата 
(Образец №13) от 03.04.2018г. един брой в оригинал, 
подписан от управителя Георги Христов;

18.Техническо предложение (Образец № 
14)

18.Техническо предложение (Образец № 14) от 
03.04.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Георги Христов, състоящо се от 58 
/петдесет и осем/ страници ;
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19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП 
(Образец № 15)

19.Декларация по чл. 102, ал.1 от ЗОП (Образец 
№ 15) от 03.04.2018г. един брой в оригинал, подписан 
от управителя Георги Христов;

20.Ценово предложение (Образец № 16).
Към ценовото предложение се прилага 
попълнена на хартиен и магнитен носител 
във формат „ Excel ” или еквивалентен 
количествено - стойностна сметка за 
съответната оферта.

20.Ценово предложение (Образец № 16) от
03.04.2018г. един брой в оригинал, подписан от 
управителя Г еорги Христов, състояща се от 
6/шест/ страници;
Представена е количествено-стойностна сметка на 
хартиен и на магнитен носител;

21.Други документи 21а.Удостоверение № I-TV-011150 от Камарата на 
строителите в България за строежи първа група и 
строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „Е” и точка 5, 
буква „Е” с дата на валидност до 30.09.2019г. -  един 
брой заверено копие;
216.Удостоверение № I-TV-018119 от Камарата на 
строителите в България за строежи първа група, от 
трета до пета категория с дата на валидност до 
30.09.2019г. -  един брой заверено копие; 
22а.Сертификат №33530/16/S издаден на „Пикси 
Строй” ООД, съответстващ на стандарт ISO 
9001:2008, валидност 15.09.2018г.~ един брой заверено 
копие;
226.Сертификат №EMS-6256/S издаден на „Пикси 
Строй” ООД, съответстващ на стандарт 
ISO14001:2004, валидност 15.09.2018г.- един брой 
заверено копие;
22в.Сертификат №OHS-2627 издаден на „Пикси 
Строй” ООД, съответстващ на стандарт BS OHSAS 
18001:2007, валидност 30.03.2019г. - един брой 
заверено копие;
23.Застрахователна полица №17001Р10020, издадена 
на 05.12.2017г. от ЗК ”УНИКА” АД на „Пикси 
Строй” ООД, със застрахователен интерес 
професионална отговорност на застрахования по 
чл.171 от ЗУТ, за срок на валидност от 17.12.2017г. до 
16.12.2018г„ годишна застрахователна сума в размер 
на 600000 лева - един брой заверено копие; 
24а.Счетоводен баланс за 2015г., състоящ се от 
4/четири/ страници - един брой заверено копие;
246.Счетоводен баланс за 2016г„ състоящ се от 
4/четири/ страници - един брой заверено копие;
24в.Счетоводен баланс за 2017г„ състоящ се от 2/две/ 
страници - един брой заверено копие;
25а.Отчет за приходите и разходите за 2015г. на 
„Пикси Строй” ООД, състоящ се от 5/пет/ страници - 
един брой заверено копие;
256.Отчет за приходите и разходите за 2016г. на 
„Пикси Строй” ООД състоящ се от 5/пет/ страници ~ 
един брой заверено копие;
25в.Отчет за приходите и разходите за 2017г. на 
„Пикси Строй” ООД, състоящ се от 2/две/ страници - 
един брой заверено копие;
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При разглеждане на документите за участие в обществената поръчка на участниците, 
членовете на комисията, след разглеждане и обсъждане на представените документи, при така 
посочените в таблицата резултати, констатираха, че участникът е приложил всички необходими 
документи, посочени в документацията на Възложителя.

Във връзка с констатираното от комисията относно Оферта № РСЛ18-ТД26- 
697/05.04.2018г. -  11.43 часа -  „Пикси Строй” ООД, офертата отговаря на изискванията за лично 
състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, технически и 
професионални способности.

II. С оглед на гореизложеното, комисията единодушно реши:
ДОПУСКА до разглеждане на техническото и на ценовото предложение в Оферта № 

РСЛ18-ТД26-697/05.04.2018г. -  11.43 часа -  „Пикси Строй” ООД;

С извършването на тези действия приключи закритото заседание на комисията проведено на 
18.04.2018г. в 14.30 часа. Комисията единодушно реши да продължи своята работа в закрито 
заседание на 24.04.2018 г. в 14.00 часа.

Заседание № 3
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-129/17.04.2018г. на Кмета на район "Слатина",

проведено на 24.04,2018г.

На 24.04.2018 г. в 14.00 часа комисията продължи своята работа в закрито заседание. 
Ш.Същата пристъпи към оценяване на предложението по показателя „Предлагана 

цена“, състоящ се от два подкритерия: „Основни дейности”- /СМР от № 1 до № 40 
включително/, „Други дейности” /СМР от № 41 до № 179 включително/ и по показателя 
„Срок за реакция”, формиране на комплексната оценка на офертата и извършване на възлагане по 
критерий „Оптимално съотношение цена/качество” въз основа на цена и качествени показатели. 
Комисията приложи методиката за комплексна оценка на офертата, подробно описана в обявата № 
РСЛ18-ДИ05~101/22.03.2018г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал, 3 от ЗОП, а именно:

1.1 „Основни дейности” - СМР от № 1 до № 40 включително -  максимален брой точки 60,
представляваща сума от оценките на дейностите от №1 до №40 включително. За всяка дейност 
максималната оценка е 1.5. Максималният сбор на подкритерия „Основни дейности” е 60 точки. 
Оценява се като най-ниската единична предложена цена за всеки вид дейност без включен ДДС от 
участник, допуснат до оценяване, се разделя на единичната цена без включен ДДС, предложена от 
съответния участник и се представя като число с най-много два знака след десетичната запетая, и 
се изчислява по формулата:

Щш1(№1 до №40)
ОД -  Цк (№1до №40) , където:

Ц т т  (№ 1 до № 40 вкл.) - най-ниско предложена цена на дейности от 1 до 40 включително.
Цк - цената на кандидата
ОД -точки получени от всеки кандидат
Всеки вид дейност от 1 до 40 включително се оценява поотделно като накрая получения резултат се 
сумира.

1.2 „Други дейности” - СМР от № 41 до № 179 включително — максимален брой точки 10

Оценяването се извършва, като най-ниската обща предложена цена от сбора на предложените 
единични цени за видовете дейности от №41 до №179, включени в предмета на поръчката, без 
включен ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена без включен ДДС,
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предложена от съответния участник, който се оценява, и резултатът се умножава по 10 точки, и се 
представя като число с най-много два знака след десетичната запетая.
Максимален брой точки получава участникът, предложил най-ниска цена от сбора на предложените 
единични цени. За останалите участници оценката се извършва по следната формула:

Ilmin х 10
ДЦ (№41-№179) = Цк , където:

Цш1п - най-ниско предложена цена Цк - цената на кандидата 
ДД -точки получени от всеки кандидат

Общата оценка на критерия „Предлагане цена” П1 се изчислява: П1= ОД+ДД

2. Оценката по показателя „Срок за реакция”-  максимален брой точки 30 т.
Максимален брой точки получава участникът, предложил най-кратък срок за започване на 
дейностите, считано от датата на възлагане на изпълнението от Възложителя с възлагателно писмо. 
Срокът се посочва в календарни дни. За останалите участници оценката се извършва по следната 
формула:

Cpmin х 30
П2 -  Срк, където:

Cpmin - най-ниско предложен срок
Срк - срок, предложен от кандидата П2 -точки получени от всеки кандидат

Комплексната оценка на офертата на всеки от участниците се определя сума на оценките по 
отделните показатели. Максималната обща оценка е 100 точки.

КО = П1+П2 , където

КО -  комплексна оценка

П1 -  критерий „Предлагана цена”

П2 -  критерий „Срок за реакция”

УЧАСТНИК/ Оферта -  PCЛ 18-ТД26-697/05.04.2018г. 
„Пикси Строй” ООД, с ЕИК 131172974

Предлагана цена П1 ОД №1 = (4,61/4,61) =1.5 точка
П1 = ОД+ДД ОД №2 = (6,55/6,55) = 1.5 точка
ОД -  основни дейности ОД №3 = (3,42/3,42) = 1.5 точка
ОД(№1-№40) = (Цтш(№1 до №40)/ ОД №4 = (4,34/4,34) = 1.5 точка
Цк (№1до №40)) ОД№5 = (2,81/2,81) -  1.5 точка

ОД №6 = (4,70/4,70) = 1.5 точка
Цтш (№1 до №40 вкл.) - най-ниско ОД №7 = (4,70/4,70) = 1.5 точка
предложена цена на дейности от I до 40 ОД №8 = (2,86/2,86) = 1.5 точка
включително. ОД №9 = (14,87/14,87) =1.5 точка
Цк - цената на кандидата ОД №10 = (31,64/31,64) = 1.5 точка
ОД -точки получени от всеки кандидат ОД №11 = (4,63/4,63) = 1.5 точка

ОД №12 = (1,96/1,96) = 1.5 точка
ОД №13 = (1,43/1,43) = 1.5 точка
ОД №14 = (29,16/29,16) =1.5 точка
ОД №15 = (20,25/20,25) = 1.5 точка
ОД №16 = (34,54/34,54) = 1.5 точка
ОД №17 = (16,34/16,34) = 1.5 точка
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ОД №>18 -  (3,38/3,38) -  1.5 точка 
ОД №19 = (8,51/8,51) =1.5 точка 
ОД №20 -  (2,81/2,81) = 1.5 точка 
0 Д №21 = (3,80/3,80) = 1.5 точка 
ОД №22 = (7,38/7,38) = 1.5 точка 
ОД №23 = (29,20/29,20) = 1.5 точка 
ОД №24 = (23,56/23,56) = 1.5 точка 
ОД №25 = (17,73/17,73) = 1.5 точка 
ОД №26 = (3,72/3,72) = 1.5 точка 
ОД №27 = (3,42/3,42) = 1.5 точка 
ОД №28 = (19,94/19,94) = 1.5 точка 
ОД №29 = (11,30/11,30) = 1.5 точка 
ОД №30 = (16,29/16,29) = 1.5 точка 
ОД №31 = (103,50/103,50) = 1.5 точка 
ОД №32 = (39,60/39,60) = 1.5 точка 
ОД №33 = (14,63/14,63) = 1.5 точка 
ОД №>34 = (23,94/23,94) = 1.5 точка 
ОД№°35 = (1,35/1,35) = 1.5 точка 
ОД №>36 = (24,03/24,03) = 1.5 точка 
ОД №>37 = (24,03/24,03) = 1,5 точка 
ОД №«38 = (29,16/29,16) = 1.5 точка 
ОД №>39 = (94,14/94,14) = 1.5 точка 
ОД №>40 = (26,55/26,55) = 1.5 точка

ОД №1до №40 вкл. = 60 точки

ДД = (2250,13/2250,13) х 10 = 10 точки 

ДЦ= 10 точки

ш = од+дц
П1 = 60 + 10 = 70 точки

ДД -  други дейности 
ДД(№>41-№179)=( Цшш/ Цк) х 10 
Ц т т  - най-ниско предложена цена Цк - 
цената на кандидата 
ДД -точки получени от всеки кандидат

„Предлагане цена” Ш се изчислява: 
П1= ОД+ДД

Срок за реакция” П2 П2 = (7/7) х 30 = 30 точки

П2=(Сргшп/ Срк) х 30, където Cpmin - 7 календарни дни
Срк ~ 7 календарни дни

Cpmin - най-ниско предложен срок 
Срк - срок, предложен от кандидата 
П2 -точки получени от всеки кандидат
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Комплексна оценка /КО/ КО “ 70 + 30 ” 100 точки

След като взе предвид гореизложеното, комисията извърши класиране на офертите;
На първо място: Оферта № РСЛ18-ТД26-697/05.04.2018г., „Пикси Строй” ООД, с ЕИК 

131172974, със 100 /сто/ точки.

Комисията приключи своята работа в 16.30 часа 24.04.2018г.
Настоящият протокол е изготвец в два еднообразни екземпляра и е представен на 

Възложителя за утвърждаване на 25.04.2018 г.

Членове на комисията, определени със Заповед № РСЛ18-РД09-129/17.04.2018 г. на Кмета на 
район "Слатина", както следва:

1. инж.Росица Тодорова -  главен инженер на СО-район”Слатина”:

2. Венцислав Дъбов-главен юрисконсулт в отдел ..ПНО”: 2 / ^

/ ОА- /7 &

/

ИИБЕ”: 7Л 77, са. "У
7

4. Валентина Койчева -  старши счетовдител в отдел „ФСД” : ^ / и

5. Ягода Иванова -  главен специалист в отдел „КС, ИИБЕ”: 2 ^ / • ~


