ПРОТОКОЛ № 7
/заседание от 13.01.2021 г./
На 13.01.2021 г. от 10.00 часа, в стая 204 в сградата на Община Ямбол, на основание
Заповед № РД/02-00574 от 14.07.2020 г. и Заповед № РД/02-00960 от 12.11.2020 г. на
кмета на Община Ямбол, комисия в състав:
Председател: Михаил Керемидчиев – зам.-кмет на Община Ямбол
Членове:
1. Иван Драгоев – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“ в
Община Ямбол.;
2. Даниела Желева – главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности“ в Община Ямбол.
във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на
публично състезание с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“, продължи своята работа със задача отваряне и оповестяване на
ценовите предложение, на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на
Възложителя.
На публичното заседание не присъстваха представители на участниците и на средствата
за масово осведомяване.
Председателят на комисията оповести резултатите от оценяването на офертата на „Улично
осветление“ ЕАД по другите показатели:
Показател П1 – Срок за изпълнение;
Участник допуснат до оценка на този показател - „Улично осветление“ ЕАД. Участникът е
получил 20 точки
Показател П2 Гаранционен срок на осветителното тяло;
Участник допуснат до оценка на този показател - „Улично осветление“ ЕАД. Участникът е
получил 20 точки
След тези действия, работата на комисията продължи с отваряне и оповестяване на
ценовото предложение на допуснатия участник.
Участникът „Улично осветление“ ЕАД предлага Обща цена за изпълнение на предмета на
настоящата обществена поръчка, в размер на: 3163354,44 лв. /три милиона сто шестдесет
и три хиляди триста петдесет и четири лева и четиридесет и четири/ лв. без ДДС, или
3796025,33 словом (три милиона седемстотин деветдесет и шест хиляди двадесет и пет
лева и тридесет и три стотинки) лв. с ДДС, от които:
1. Стойност на всички предвидени дейности, доставки и услуги, необходими за
изпълнение на строителството на обекта в размер на 2875776,76 /два милиона осемстотин
седемдесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и седемдесет и шест
стотинки/ лева без ДДС или 3450932,11 /три милиона четиристотин и петдесет хиляди
деветстотин тридесет и два лева и единадесет стотинки/ лева с ДДС;
2. Размер на непредвидени разходи /10 % от стойността на дейностите по т..1
/свързани с прякото изпълнение на СМР: 287577,68 (двеста осемдесет и седем хиляди
петстотин седемдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки) лв. без ДДС, или
345093,22 (триста четиридесет и пет хиляди и деветдесет и три лева и двадесет и две
стотинки) лв. с ДДС.
След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на
Комисията.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към преглед на

ценовото предложение и установи, че същото е подготвено в съответствие с образец № 4,
подписано е от представляващия дружеството и към него е приложена КСС с попълнени
единични цени на предвидените СМР, образец № 5, подписана и подпечатана – оригинал,
на хартиен носител и на електронен носител в един от изискуемите формати, Анализи на
единичните офертни цени на всички видове работи, заверени от участника и Копие на
Ценовото предложение и неговите приложения на електронен носител.
Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника „Улично осветление“ ЕАД по
показател П3 „Цена за изпълнение”, с тежест 60 т. по следната формула:
П3= Цmin х 60
Ц1
където:
Цmin – Най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката.
Ц1 – Цена на конкретния участник
П3„Улично осветление“ ЕАД = 3163354,44 х 60 = 60 точки
3163354,44
Комисията пристъпи към извършване на комплексна оценка на офертата на единствения
допуснат участник по показателите П1 - Срок за изпълнение, П2 - Гаранционен срок на
осветителното тяло и П3 Най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката
В
резултат
на
извършената
комплексна
оценка
по
формулата
КО
=
П1+П2+П3=20+20+60=100, участникът „Улично осветление“ ЕАД получава 100 точки,
В съответствие с чл. 58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки, водена от критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ и
предвид резултатът от комплексната оценка, комисията класира на
I-во място - „Улично осветление“ ЕАД, с комплексна оценка 100 точки.

Комисия в състав:
Председател: *
/М. Керемидчиев/
Членове:
1. *
/И. Драгоев/
2. *
/Д. Желева/
* Информацията е заличена на основание чл.4, т.1 от Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл.37 от ЗОП.
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