УТВЪРЖДАВАМ: / П /
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
Дата:17.11.2015 г.

ПРОТОКОЛ
Днес, 12.11.2015 год. в 10,00 часа, в сградата на Областна администрация – Русе, ет.
6, зала № 613, в изпълнение на Заповед № 3-95-00-1090/12.11.2015 г. на Областния
управител на област Русе, комисия в състав:
Председател: Иваничка Момчилова Банчева – директор на дирекция АКРРДС в
Областна администрация Русе.
Членове: 1. Ганка Колева Русева – директор на дирекция АПОФУС в Областна
администрация Русе;
2. Огнян Димов Атанасов – началник на отдел ДС към дирекция АКРРДС в Областна
администрация Русе;
3. Диляна Желязкова Маслинкова-Кирова – гл. експерт РР в отдел АКРР към
дирекция АКРРДС в Областна администрация Русе;
4. Десислава Красимирова Инджова – ст. юрисконсулт в дирекция АПОФУС в
Областна администрация Русе.
се събра със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма
„а”, чл. 101а и следващите от ЗОП, с предмет:
ИЗГОТВЯНЕ
НА
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО
ПРОУЧВАНЕ
(ПИП)
ЗА
ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ЗА ОБЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА
ДОСТЪПНОСТ НА ГР.РУСЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКА ЖЕЛЕЗНИЦА,
СВЪРЗВАЩА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ С РАЙОНА НА БИВШИЯ КОМБИНАТ ЗА
ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ (КТМ), ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНИ ЗОНИ,
БЕЗМИТНА ЗОНА И ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК В ГР.РУСЕ, ГР.МАРТЕН И ДРУГИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА”.
Комисията установи, че за участие в процедурата за избор на изпълнител на
горепосочената обществена поръчка чрез публична покана е подадена една оферта:
І. от „ГЕО-ЧОНОВ” ООД с вх. № 15-00-46#1/11.11.2015 г., 15:08 ч.;
След получаването на офертата всеки от членовете на комисията в съответствие с
изискванията на чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), подписа и
представи декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.
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Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на
участника, подал оферта за участие, но присъства представител на средствата за масово
осведомяване.
ІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на подадената оферта и установи:
1. Подадената от „ГЕО-ЧОНОВ” ООД оферта от външна страна е поставена в
запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който е посочен предмет на
обществена поръчка, наименование, адрес, телефон и др. на участника. След отваряне на
офертата комисията констатира, че в плика се съдържа PVC папка с номерирани листи.
2. Пристъпи се към проверка на съответствието на офертата на участника с
предварително обявените от Възложителя условия, залегнали в поканата за участие в
поръчката и документацията за участие.
Комисията констатира, че в папката с документи се съдържа приложение – образец
№ 4 – „Ценово предложение”. Установи се, че същото е изготвено в съответствие с
документацията за участие, като Комисията обяви ценовото предложение – 37 450 лв.
(тридесет и седем хиляди четиристотин и петдесет лева) без ДДС, а с ДДС – 44 940 лв.
(четиридесет и четири хиляди деветстотин и четиридесет лева). Предложението на
участника не надвишава финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури,
съгласно прогнозната стойност за изпълнение на обществената поръчка.
3. Комисията премина към разглеждане на останалите документи в офертата и
констатира следното:
Представените с офертата на участника документи, удостоверяват спазването на
изискванията на Възложителя, заложени в публичната покана и документацията за участие
в поръчката, предвид което допуска участника „ГЕО-ЧОНОВ” ООД до по-нататъшно
участие.
IІІ. Комисията извърши оценяване и класиране по определения критерий за оценка
– „икономически най-изгодна оферта”, а именно:
Показателите за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест
съгласно методиката за оценка на офертите са следните:
1. Техническо предложение - К1, с относителна тежест 30 точки.
2. Срок за изпълнение на поръчката – К2, с относителна тежест 30 точки.
3. Цена за изпълнение на поръчката – К3, с относителна тежест 40 точки.
Комисията оцени техническото предложение на участника „ГЕО-ЧОНОВ” ООД с
10 точки - предложението напълно отговаря на изискванията на Възложителя, изложени в
заданието за ПИП и са съобразени с предмета на поръчката; разработено е по начин, от
който е видно, че участникът предлага ниво на изпълнение на предмета на поръчката над
минимално изисканото чрез заданието за ПИП. Предвид изложеното крайната оценка на
участника за коефициент К1 „Техническо предложение” е 30 точки.
Тъй като „ГЕО-ЧОНОВ” ООД е единствен участник в процедурата по възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана, получава максимална оценка и за коефициент
К2 „срок за изпълнение на поръчката” – 30 точки и за коефициент К3 „цена за изпълнение
на поръчката” – 40 точки.
Комплексната оценка /КО/ се получава от сбора на всички коефициенти:
КО=К1+К2+К3.
Комплексната оценка на участника „ГЕО-ЧОНОВ” ООД е 100 точки.
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Съгласно чл. 101д от ЗОП Възложителят може да възложи изпълнението на
поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с
техническите спецификации.
Въз основа на гореизложеното Комисията предлага на Областния управител на
област Русе да сключи договор за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет: ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ (ПИП) ЗА
ИНВЕСТИЦИОННА
ИНИЦИАТИВА
ЗА
ОБЕКТ
„ПОДОБРЯВАНЕ
НА
ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ НА ГР.РУСЕ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКА
ЖЕЛЕЗНИЦА, СВЪРЗВАЩА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ С РАЙОНА НА
БИВШИЯ КОМБИНАТ ЗА ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ (КТМ), ИЗТОЧНА И
ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНИ ЗОНИ, БЕЗМИТНА ЗОНА И ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК В
ГР.РУСЕ, ГР.МАРТЕН И ДРУГИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА” с участника „ГЕО-ЧОНОВ”
ООД.
Комисията реши, че с изготвяне на класирането на допуснатия участник нейната
работа съгласно ЗОП приключва.
Настоящият протокол се изготви на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП на 12.11.2015
г., който след прочитането му, в потвърждение на верността в него, се подписа в един
екземпляр от всички членове на комисията.

К О М И С И Я:
Председател:
Иваничка Момчилова Банчева: / П /
Членове:
Ганка Колева Русева : / П /
Огнян Димов Атанасов: / П /
Диляна Желязкова Маслинкова-Кирова: / П /
Десислава Красимирова Инджова: / П /
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