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o i дейността на комисия, назначена със Заповед № РМЛ 16 —РД92-4/13.05.2016г.

Днес. 31 май 2016 година, на основание чл. 07. ад. 3 и 4 от ППЗОП 

А'ОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕНИЦА НИКОЛОВА -  секретар па район ..Младост

ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЛУКАРОВ -  заместник-кмет на СО
район ..Младост":

2. ИНЖ. АНТОАНЕТА МЛАДЕНОВА началник отдел ..Екология" с 
професионална квалификация: ..инженер но автоматика":

3. ИЛИЯНА КАРАМФИЛОВА -  началник отдел ..АИПО":
4. 11В ЕЛ ИНА Л И Ч Е В А -  юриекопсу .и . о где. i ..А 11110"

се събра, за да разгледа, оцени и класира пост впилите оферти по ()Ъ()( ОВЕНА 
ПО ЗИЦИЯ Хч I: „Доставка на камион " и по ()В(К ОБЕИЛ ПОЗИЦИЯ Хо 3 „Доставка 
и сервтна гаранционна поддръжка на дробилна машина" от обществена поръчка, 
провеждана но реда на I лава двадесет и шеста от Закона за общест вените поръчки чрез 
събиране на оферти с обява, с предмет: "Доставка на техника и сервизна гаранционна 
поддръжка на част от нея. необходими ш поддържане на зелените площи в 
ме.жд) блоковите пространства в район "Младост ", разделена на три обособени 
позиции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ,\Ь I: ..Доставка на камион". ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ Хе 2: „Доставка и сервизна гаранционна по<)дръ.жшка на техническо 
оборудване" и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Хч 3: Доставка и сервизна гаранционна
поддръжка на дробилна машина ",

На обявеното отваряне на офертите, получени за участие по ОБОСОБЕНА 
ПО ЗИЦИЯ Хе / „Доставка на камион " и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Хг 3: „Доставка и



“Доставка па техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от пея, необходими за 
поддържане на зелените площи <з между блоковите пространства в район “Младост”, разделена на 
три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОПИШИ Хе I: „Доставки па камион“,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Хе 2: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо 
оборудване“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Хе 3: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
дробилиа машина ”
сервизна гаранционна поддръжка на дробилиа машина" от горепосочената обществена 
поръчка, което се състоя па 3 1.05.2016г. в 10:00 ч в сградата на СО район „Младост“, 
етаж 3. в Заседателна зала, се яви само участника НМИЛ ИВАНОВ ВУЧКОВ, адрес: гр. 
София. ж.к. ..Младост Г\ бл. 68. вх. I. кандидатстващ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯАС 1: 
Доставка на камион". Представител на другия участник, кандидатстващ за 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М  1: „Доставка на камион", както и представители на 
участниците, кандидатстващи за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ АС 3: „Доставка и сервизна 
гаранционна поддръжка на дробилна машина ", не се явиха.

Комисията започна дейността си по реда. определен в Закона за обществените 
поръчки. Правилника за прилагане па закона за обществените поръчки. Вътрешните 
правила за управление на цикъла на обществените поръчки на СО-район „Младост“ и 
обявената документация за участие в поръчката.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 
протоколите по чл. 48. ал. 6 ППЗОП относно получените оферти за участие по 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № I ,.Доставка на камион" и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 
,,Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилиа машина”.

1. В първоначално обявения срок в обявата и в срока, посочен в информацията за 
удължаване на срока за получаване на оферти по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ АС 1 и 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ АС 3 срок - до 17:00 часа па 30.05.2016 г. са постъпили 
следните оферти:

1. РМЛ16 -  ГР94 -  1503/25.05.2016г. - ЕМИЛ ИВАНОВ ВУЧКОВ, адрес: гр. 
София, ж.к. „Младост 1". бл. 68. вх. 1, ап. 27, получена на 25.05.2016 г. в 
15:57 ч., за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на камион” ;

2. РМЛ16 -  ТД26 -  837/25.05.2016г. -  „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК
200358273 със седалище адрес на управление: област София, с. Лозен 1151, 
ж.к. „Съединение” № 127г, представлявано от Боян Георгиев Спасов и Явор 
Димитров Асенов, получена на 25.05.2016 г. в 14:47 ч., за ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
дробилна машина

3. РМЛ16 -  ТД26 -  863/30.05.2016г. - „СМАРГ БИЗНЕС КЪМПАНИ” 
ЕООД, ЕИК 201741844, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, 
ул. ..Сголегов" № 127. ет. 1. an. 1, представлявано от управителя Никола 
Рашков Рахнев. получена на 30.05.2016 г. в 15:52 ч., за ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на камион ” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 
„Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина”.

II. След обявяване па протокола на основание чл. 97. ал. 2 във връзка с чл 51, ал. 
8 от ППЗОП. председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 
103. ал. 2 ЗОИ.

III. Комисията пристъпи към отваряне на офертите за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 1 „Доставка на камион" по реда на постъпването им и председателят на комисията 
в съответствие е чл. 97. ал. 3 ПП3011 обяви ценовите предложения, както следва:
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“//останки па техника и серни та гаранционна поддръжка на част от нея, необходими ча 
под&ър.жане на le.iemime н.инци в междубанковите нространстна н район “Младост", рачделени на 
три обособени но ниши: () БОСО ПИ НА П О Я Щ И Я .Ye I: „//останка на камион“,
ОБОСОБИ НА П О Я Щ И Я  Ле 2: „Постника н серни та гаранционна поддръжка на техническо 
оборудване“ и ОБОСОБЕНА П О Я Щ И Я  Уе J: ,„ /останка и серни та гаранционна поддръжки на 
дробилия машина ”

1. КМ ИЛ ИВАНОВ ВУЧКОВ - 9  166 лв. беч Д  К и 10 999,20 лв. с ДДС;
2. „(МАРТ БИЗНЕС КЪМ ПАН И” ЕООД -  9 900 лв. беч ДДС и II 880 лв. е 

ДДС

След обявяването на ценовите предложения ча ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
участника ЕМИЛ ИВАНОВ ВУЧКОВ напусна чадата.

IV. Комисията пристъпи към отваряне па офертите за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 3 ../{четника а серии та гаранционна подбрълска на дробилна маната' по реда на 
постъпването им и председателя’ 1 па комисията в съответствие с чл. 97. ад. 3 ППЗОП 
обяви ценовите предложения, както следва:

1. „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” А Д - 19 850 лв. беч ДДС п 23 820 лв. с ДДС;
2. „СМ APT БИЗНЕС КЪМ ПАН И” ЕООД -  19 900 лв. беч ДДС и 23 880 е 

ДДС.

V. 15 закритата част от заседанието комисията пристъпи към рачглеждане на 
документите в офертите ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № I ../{останка на камион" ча 
съответствие с критериите ча подбор, поставени ог възложителя в обявата и 
документацията ча участие, и констатира следното:

1. Участникът ЕМИЛ ИВАНОВ ВУЧКОВ, адрес: тр. София. ж.к. „Младост 
1". бл. 68. в\. 1. е представил всички необходими документи ча допустимост на 
офертата и същата отговаря на чаложените в обявата и документацията ча участие 
изисквания ча изпълнение на поръчката.

2. Участникът „(MAPI БИЗНЕС' КЪМ И АНИ” ЕООД, ЕИК 201741844,
ст>с седалище и адрес на управление: тр. Габрово, уд. ..Столетов" № 127. ет. 1. an. 1. 
представлявано от управителя Никола Рашков Рахнев. е представил всички необходими 
документи ча допустимост на офертата и същата от говаря на чаложените в обявата и 
документацията за участ ие изисквания ча изпълнение на поръчката.

VI. Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване па техническото и 
ценовото предложения па допуснатите участници, съгласно критерия ча оценка и 
методиката, обявени в документацията ча участ ие, а именно:

Критерият ча оценка па предложенията е оптимално съотношение 
качество/цена. Показателите и относителната им тежест при максимална възможна 
оценка 100 точки ча определяне па комплексната оценка са. както следва:

Показател ..Срок ча доставка" (К1) с максимален брой точки 30 и относителна 
тежест в комплексната оценка 30%

К1 (A min/А п) х 30

- Показател „Предложена цена" (К2) 
относителна тежест в комплексната оценка 70%

с максимален брой точки 70 и



“Доставка ни техники и серии ти гаранционни поддръжки ни чист от нея, необходими чи 
поддържане ни чел ечите площи с между блоковите простринстии и ри йон "Младост”, ртделеиа ни 
три обособени по шини: ОНОСОНЕН I НОЩНИЯ Хи I: ,„ /останка пи кимион",
OI>()( ()1>1Л1 1 НОШЦНЯ  М> 2: „Доставки и серии ши гаранционни поддръжка ни техническо 
оборудване“ и ОНОСОНЕНА НОШЦНЯ Ме 3: 1останки и серии ши гаранционни поддръжки ни
дробил ни машини ”

K2-(Bmin Bn) х 70

Общата оценка се изчислява по формулата:

КО -  КI • К2.
кьдето: КО комплексна оценка па предложената оферза

VI. 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ II ОЦЕНЯВАНЕ ПА ОФЕРТАТА НА ЕМИЛ 
ИВАНОВ ВУЧКОВ:

\  .1.1. Комисия 1 а ирис гъни към разглеждане и оценка на техническото 
предложение на участника:

Комисия та констатира, че техническото предложение на участника ЕМИЛ 
ИВАНОВ ВУЧКОВ отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия и пристъпи към оценката му:

Относно показа'тел „А7” - „Срок т доставки" - комисията констатира, че 
участникът е направил следното предложение:

1 (един) работен ден от датата на сключване на договора

Съгласно методиката за оценка (Приложение № 2 от документацията за 
участие), оценката по показател „КГ* се формира, както следва:

KI - (A min'A п) х 30. кьдето:

К1 1x30-30  
1

Общата оценка на показател KI на участника е 30 (тридесет) точки.

VI. 1.2. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка па ценовото предложение на 
учас шика:

Комисията констатира, че ценовото предложение па участника отговаря на 
предварително обявеното от възложителя условие, а именно Предлаганата обща 
цепи iu тпълнение пи обособената поящия да пе бъде по-гол ям а от финансовия 
ресурс, който момее да бъде осигурен ю тпълнение it до Ю 000 лева /бел ДДС/ sa 
ОКОСОИЕИА ПОЗИЦИЯ № I, и пристъпи кьм оценката .му:

Относно показател „К2” -  „Предлагана цена" - комисията констатира, че 
участ ннкъ I е направил следното предложение:

К2 -  (Bmin Bn) х 70

К2 -  9 166 х 70 - 70
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“Доставки на техника и серии ши гаранционни поддръжка на част от нея, необходими ю 
поддържане на le.ienume п а яц и  и м еждуба о косиш е пространства и район “Младост”, разделен а на 
три обособени по шип и: () НОСОПИЧА ПОЗИЦИЯ.Yu I: „Доставка на камион",
0/>()( ОШ.И А ПОЗИЦИЯ Ж 2: „Доставка и серен ши гаранционна поддръжка на техническо 
оборудване“ и ()/>()( ()1>1Д1 I ПОЗИЦИЯ Ж .3: „Доставка и серен ши гаранционна поддръжка на 
дроби.та маш ина”

9 166

Участникът получава по покачател ,.К2" 70 (седемдесет) точки.

V.I.3. Комисията прие тъни към изчисляване на комплексната оценка на 
офертата на участника е оглед на относителната тежест па всеки от показателите:

КО KI + К2 30+70 100

Комплексна I а оценка на участника ЕМИЛ ИВАНОВ ВУЧКОВ е 
максималният брой 100 (сто) точки.

VI. 2. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА „(МАРТ ВИЗИ ЕС КЪМ И АНИ" ЕООД:

\ 1.2.1. Комисията пристъпи към раи.теждане н оценка на техническото 
предложение на участ ника:

Комисията констатира, че техническото предложение на участника 
„( МАРТ 1»И}НЕС КЬ.МПАНИ" ЕООД отговаря на предварително обявените от 
възложителя условия и пристъпи към оценката му:

Относно показател „А7” - „Срок за доставки" - комисията констатира, че 
участникът е направил следното предложение:

I (едни) работен ден от датата на сключване на договора.

Съгласно методиката за оценка (Приложение № 2 от документацията за 
участие), оценката по покачател ..КГ’ се формира, както следва:

KI ~ (A min/А п) х 30. където:

К1 -  I х 30- 30

Общата оценка на показател К1 на участника е 30 (тридесет точки).

VI.2.2. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовото 
предложение на участ ника:

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 
предварително обявеното от възложители условие, а именно Предлаганата обща 
йена hi  азнълненне на обособената нотния да не биде но-голяма от финансовия 
ресурс, конто момее да бъде осигурен hi изпълнение н до П) 000 лева /без ДДС/ за 
ОКОСОКЕИЛ ПОЗИЦИЯ М> I, н пристъпи към оценката му:



“Доставка на техника и серат на гаранционна поддръжка на част от нея, необходими so 
поддържане на le.ieuume пипни  в междубанковите пространства в район “Младост”, paide.ieua на 
три обособени нош ции: ()!>()(. O h  РИЛ ПОЗИЦИЯ .Уе I: ,„ '[оставка на камион",
ОКОС OIj/ ' /I I ПОЗИЦИЯ Ai> 2: „Доставка и серен та гаранционна поддръжка на техническо 
оборудване" и ОИОСОЦЧПЛ ПОЯ ЩИЯ  М>3: „Доставка и серен та гаранционна поддръжка на 
дроби, та машина ”

Относно показател „К2” -  „Предлагана цена" - комисията констатира, че 
участникът е направил следното предложение:

К2 (liniin Bn) \  70

К2 9 166 х 70 0.93x70 64.81
9 900

Участникът получава по показател ,.К2" 64.81 (шестдесет и четири цяло и осемдесет 
и една стотни)точки.

VI. 2.3. Комисията пристъпи към отчисляване на комплексната оценка на 
офертата па участника е отлед на относителната тежест на всеки от показателите:

КО - К1 + К2 -  30 + 64.81 -  94.81 (деветдесет' и чет ири цяло и осемдесет и една стотни)

Комплексна I а оценка на участника „(MAP I ЬИЗНЕС КЪМПАПИ” ЕООД е 
94,81 (деветдесет и четири цяло и осемдесет и едно)

VII. Комисията пристъпи към класиране на получените оферти та 
ОЬОС ОЬЕПА ПОЗИЦИЯ ЛГ» 1 „У/оставка на камион :

I. МЯСТО: ЕМИЛ ИВАНОВ ВУЧКОВ - 100 точки;
II. МЯСТО: „СМAPT ЬИ JHEC КЪМИАНИ” ЕООД- 94,81 точки.

VII. Комисията пристъпи към разглеждане па документите в офертите 
ОЬОСОЬКНА ПОЗИЦИЯ JV« 3 „Поставки и серен та гаранционна поддръжка на 
дробил па машина" та съответствие с критериите та подбор, поставени от 
възложителя в обяват а и докумен тацият а sa участие, и коне т ат пра следнот о:

1 .У части и Kb i „ЕКОСОЛБЪЛГАРИЯ” АД, със седалище адрес па управление: 
област София. е. Лочен 1151. ж.к. ..Съединение” К" 127т. представлявано от Боян 
l eopi иев Спасов и Явор Димит ров Асенов, е представил всички необходими документи 
та дои)стимост на офертата и същата отговаря на заложените в обявата и 
док_\ мен тапията та участие изисквания та изпълнение па поръчката.

2.Участникът „СМАРТ ЬИЗНЕС КЪМПАНП” ЕООД, ЕПК 201741844, със 
седалище и адрес на управление: гр. Габрово. ул. ..( голегов” № 127. ст. 1. an. 1. 
представлявано от управителя I (икола Рашков Рахиев. е представил всички необходими 
документи та допустимост на офертата и същата отговаря па таложените в обявата и 
документацията та участ ие итиекваиия та изпълнение па поръчката.

VIII. Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване па техническото и 
ценовото предложения па допуснатите участници, еъшасно критерия та оценка и 
методиката, обявени в документацията та \ часттте. а именно:
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“Доставка па техника и сернтна гаранционни поддръ.нска на част ат нея, необходими to 
поддържане на le.iemime н.тщи ч междуб./иконите нростраистна е, район “Младост", palOe.iena на 
три обособени нош ции: ОБОСОЧЕП. I ПО ЯЩИЯ Ли I: „Постника на камион",
ObOCOIHiH I П ОЯ ЩИ Я  Ли 2: „Постника и сернтна гаранционна поддръжка на техническо 
оборудване“ и ОЯОСО/ПП! \ ПОЯ ЩИЯ  Ли .?: „Постника и серни та гаранционна поддръжка на 
дроби.та машина "

Критерият *а оценка ма предложенията е оптимално съот’пошепне качество/цена. 
Показателите и относителната им тежест при .максимална възможна оценка 100 точки 
за определяне па комплексната оценка са. както следва:

-..Срок за доставка" (Р1) -  е максимален брой точки 40 и относителна тежест в 
комплексната оценка 40%

Р1 ~ (В min/B п) х 40. където

..Срок па гаранционно обслужване” (Р2) е максимален брой точки 20 и 
относителна тежест в комплексната оценка 20%.

Р2-(Сп/Стах) х 20

..Предложена цена" (РЗ) - е максимален брой точки 40 и относи телна тежест в 
комплексната оценка 40%.

РЗ-(Dmin 1)п) \ 40. където

Определяне на комплексната оценка се извърши по следната формула:

КО - PI ‘ Р2-РЗ

VIII.1. ОЦЕНЯВАНЕ М А ОФЕРТАТА НА „ЕКОСОЛ ЬЪЛГДРИЯ” АД:

V. 1.1. Комисията пристъпи към раи лсждапс и оценка на техническото 
предложение на участ ника:

Комисията констатира, че техническото предложение па участника 
„ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД отговаря па предварително обявените от 
възложителя условия и пристъпи към оценката му:

Относно показател „P I” - „Срок т доставка" - комисията констатира, че 
участ никът е направил следното предложение:

I (един) работ ен ден от датата па сключване на договора

Съгласно методиката за оценка (Приложение № 2 от документацията за 
участ ие), оценката по показател ,.Р1” се формира, както следва:

Р1 (В min В п) х 40. където:

PI I х 40 40

Общата оценка на показател PI на участника е 40 (четиридесет) точки .
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“Доставка на техника и серен ша гаранционни поддръжка на част от пея, необходими ш 
поддържане на зелените н.ющи и междубанковите пространства в район “Младост”, разделена на 
три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ .Vi I: „Поставка на камион",
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЛЬ 2: „Поставка и серни ша гаранционна поддръжка на техническо 
оборудване" и ОБОСОБЕНА ПО ЗИЦИЯ М> .3: „Поставка и серен ша гаранционна поддръжка на 
дроби, та машина ”

Относно показател "Срок ни гаранционно обслужване" -  комисията
констатира, че участ никт>1 е напрани.i сле пило п р е д л о ж е н и е :

50 /петдесет/ календарни месеца

Р2 ( ( 'п С тах) х 20. къдедо

Р2 50 \  20 -  20 
50

Общата оценка на показател Р2 па участника е 20 (двадесет точки).

VIII. 1.2. Комисията пристъпи към ра п деждане и оценка на ценовото 
предложение на участника:

Комисията констатира, че ценовото предложение па участника отговаря на 
предварително обявеното oi въгюжтп сля условие, а именно Предлаганата обща 
цена за изпълнение па обособената позиция да не бъде по-голяма от финансовия 
ресурс, които момее да бъде осигурен за изпълнение и - до 20 000 лева /без ДДС/ за 
ОКОСОКСНА ПОЗИЦИЯ .№> J, и пристъпа к~ьм оценката му:

От носно показа тел „РЗ” -  „Предлагана цена” - комисия та конста тира, чс 
участникът е направил следноЮ предложение:

РЗ—(Dmin. On) х 40. където:

РЗ 19 850 х 40 40
19 850

УчастникоI получава по показател ..РЗ“ 40 (четиридесет) точки.

VI 1.1.3. Комисията пристъпи към изчисляване па комплексната оценка на 
оферта та на участника с oi лед на относителната тежест на всеки от показа тели те:

КО Р1 • Р2-РЗ 40 ■ 20 ■ 40 100

Комплексната оценка на участника „ЕКОСОД КЪЛЕАРИЯ” АД е 
максималният брой 100 (сто) точки.

VIII.2. ОЦЕНЯВАШ: НА ОФЕРТАТА НА „(M  AP I 1,11 ill ЕС КЪМ I ЕЛИН” ЕООД:

VIII.2.1. Комисията пристъпи към разтдеждане и оценка на техническото 
предложение на участ ника:
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“Доставки па техника и серии та гаранционни пооорь.шкч па част от пея, необходими ш 
поддър.жане па le.ieuume п.тщи ч межоу б.юкочите проетрапетча ч pail on “М.щдост”, pasde.iena па 
три обособени поищии: ()1>()СО/ЯП1А П О Я Щ И Я As I: „Поетична па камион",
OliOC (ПЯН  1 П ОЯ ЩИ Я  Ah 2: ,„ / оетачка и серчиши гаранционна поддръжки па техническо 
оборудване" и ОИОСОПЕПА ПО ЯЩИЯ Ah 2: „Поетична и серчи та гаранционни поддръжка на 
дроби.та машина "

Комисията констатира, чс 1е.\иическото предложение па участника 
„('МАРТ ЬИЗНЕС КЪМ ПАН И” ЕООД отговаря на предварително обявените от 
възложи гсая условия и и рис 1 ьпи към оценка 1 а му:

Огносно показател „Срок ш доставка" - комисията констатира, че
участникьI е направил следното предложение:

1 (един) работен ден от датата па сключване па договора

Ci.iдасио методиката та оценка (Приложение Лг" 2 от документацията за 
участие), оценката по показател ,.РГ‘ се формира, както следва:

Р1 = (В min i) п) х 40. където:

Р1 1 x 4 0 - 4 0

Общата оценка на показател Р1 на участника е 40 (четиридесет) точки.

Огносно показател "1*2” -  "Срок па гаранционно обслужване" -  комисията 
констатира, че участ никът е направил следното предложение:

48 /четиридесет и осем/месеца

Р2 (CivCmax) х 20. където

Р2 -  48 4 20 19.2
50

Общата оценка на показател Р2 па участника е 19,2 (деветнадесет цяло и 
две десет и) точки.

VIII. 1.2. Комисията пристъпи кьм рая деждане и оценка па ценовото 
предложение на участника:

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника отговаря на 
предварително обявеното от възложителя условие, а именно Предлаганата обща 
йена hi тпълнение на обособената поящия да не бъде но-голяма от финансовия 
ресурс, конто може да бъде осигурен т итьлиение н до 20 000 лева /бе) ДДС/ hi 
()!>()( 0 0 1 4 А ПОПIЦПЯ ,\Ь 3, и пристъпи кьм оценката му:

Относно показател „P.V -  „Предлагана йена" - комисията констатира, че 
участникът е направил следното предложение:

Р3: -(Dmin/Dn) х 40. където:
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", /останка mi техника и серни та гаранционна поООрь.нска па част ат пея, необходими ш 
поддържане па le.ieniime п.тщп н междубаоконнте пространства в район “ M.iadocm”, paide.iena па 
три обособени по шипа: ()!>()( O h I I I I / IOUI1///Я Уе I: Iостанка па камион",
ОПОСО/И./ / I П ОЯ ЩИ Я  Ух 2: .. /останка и серията гаранционна нпоорниска на техническо 
оборудване" и ()/>()( (){>/ // I ПОЯЩИЯ У ’ ... /останка н серни та гаранционна поддръжка на 
дроби.та машина "

Комисии I u is ic I орни и- решения е единодушие.  I !о направените 
констатации и решения  не бяха п н т е н и  особени мнения.  11а основание мд. 97, ад. 
4 1111 Ю П  KOMiieiniia ei.сдави наегоящ пя  п р о т к о д ,  едед к о е ю  го предедави на 
Hi. s. iovkhтсдя sa одобрение.

Комисията прик.почи своята работи в 11:00 часа. 
Настоящият протакан е съставен на 01.00.2016,'. в 16:30 ч.


