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П Р О Т О К О Л (препис)
От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 584/16.07.2020 г. на
Директора на ТП „ДЛС Тракия” със задача: да разгледа и оцени постъпилата в ТП
„ДЛС Тракия” допълнителна оферта въз основа на сключено рамково споразумение №
114/11.10.2017 г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство в
съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП),
след отправена писмена покана с изх. № 2867 от 09.07.2020 г., (по описа на изходящия
пощенски регистър на ТП „ДЛС Тракия”), обявена чрез публикуване в профила на
купувача в обособена електронна преписка по партидата на стопанството с ИМ 209.
Днес 16.07.2020 г. комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емануил Димитров – юрисконсулт при ТП „ДЛС-Тракия”;
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Христо Кюлеханов – главен инженер при ТП „ДЛС-Тракия”;
2. инж. Михаил Речников – строителен инженер, специалист „Проектиране и
строителство” в ЦУ на ЮЦДП ДП – гр. Смолян,
съгласно заповед № 584/16.07.2020 г. на директора на ТП „ДЛС – Тракия”, се
събра на редовно и открито заседание в 11:00 часа в административната сграда на TП
„ДЛС Тракия”, да разгледа и оцени постъпилата в ТП „ДЛС Тракия” допълнителна
оферта, въз основа на сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет:
„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на
„Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП). В деловодството на
стопанството е постъпила оферта от следния участник:
1. Обединение „ГП” ДЗЗД с Вх. № 504/14.07.2020 г., 14:05 часа.
Председателят на комисията прие пакета с видимо ненарушена цялост, с указани
входящ номер и час на постъпване.
Всички членове на Комисията, попълниха декларации в съответствие с
изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията оповести, че със заповед № 272/08.07.2020 г. директорът на ЮЦДП
ДП – гр. Смолян е възложил на директора на ТП „ДЛС Тракия” да възложи извършване
на строителство с предмет: „Основен ремонт на ГАП „Свеженска река” в
териториалния обхват на ТП „ДЛС Тракия”.
Предвид горното е изпратена и покана с изх. № 4903 от 19.10.2018 г. (по описа на
изходящия пощенски регистър на ТП „ДЛС Тракия”) до Обединение „ГП” ДЗЗД, във
връзка със сключено с последния рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет:
„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на
„Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП).
В изпълнение на своите задължения комисията пристъпи към отваряне на
постъпилата оферта.
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Съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. второ от ППЗОП, при отварянето на
офертите и обявяването на ценовите предложения на участниците могат да присъстват
представители на участниците.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника, подал
оферта. Това обстоятелство се удостовери с присъствен списък – неразделна част от
процедурната преписка.
Комисията отвори на офертата на участника Обединение „ГП” ДЗЗД и обяви
наличието на всички изискуеми според условията за участие документи
включително наличието на ценово предложение на същия.
С извършването на описаните по-горе действия, публичната част от заседанието
на комисията приключи в 11:20 часа.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към
разглеждане редовността на представените от участника документи както следва:
След приключване на подробното разглеждане на документите, представени от
участника, комисията констатира съответствието им с предварително обявените от
Възложителя условия, същата пристъпи към разглеждане на техническото предложение
за изпълнение на поръчката, представено с офертата на участника.
Комисията след като разгледа всички представени от участника Обединение
„ГП” ДЗЗД документи, констатира, че същият е изпълнил предварително поставените
от Възложителя условия, поради което направеното от него предложение за изпълнение
на поръчката се допуска до оценяване.
Предложената от участника Обединение „ГП” ДЗЗД цена за изпълнение
предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата е в размер както
следва:
ЧАСТ ЗЕМАНА
Наименование

КолиЕд.
мярка чество

Ед.
Цена

Стойност

ЗЕМНИ РАБОТИ
Почистване на сервитута на пътя от храсти и пъни

м2

102
560,00

3,40

348 704,00

Радваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка

м2

240,00

5,10

1 224,00

Изкоп на неподходящ повърхностен пласт (хумус), включително
натоварване, транспортиране на определено разстояние – до 5км,
разтоварване на депо и оформянето му.

м3

2
943,45

4,84

14 246,30

Изкоп земни почви — машинно

м3

6,46

70 524,21

Изкоп скални почви - машинно

м3

11,96

522 272,39

Насип от скален материал с уплътняване

м3

10
917,06
43
668,26
14
675,23

9,42

138 240,67

Натоварване и превоз на излишна земна маса до депо на
разстояние до 5 км

м3

42
853,54

3,57

152 987,14

Разтоварване на депо и оформянето му

м3

1,01

43 282,08

Прибутване на земни маси с булдозер

м3

0,80

34 282,83

Направа на необлицован отводнителен окоп

м

13,53

106 129,32

Демонтаж на съществуващи тръбни водостоци

м

42
853,54
42
853,54
7
844,00
17,00

61,60

1 047,20
1 432 940,14

Общо Земни работи
Непредвидени разходи
ОБЩО:

3,00%

42 988,20
1 475 928,34
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ЧАСТ ПЪТНА
Ед.
мярка

Количество

Изкоп за съоръжения в земни почви и всички свързани с това
разходи

м3

1 405,24

11,96

16 806,67

Изкоп за съоръжения в скални почви и всички свързани с това
разходи

м3

2 846,91

44,47

126 602,09

Направа на габиони 200/100/100

бр

267,00

345,02

92 120,34

Направа настилка от несортиран трошен камък и всички
свързани с това разходи

м3

16
421,33

51,69

848 818,55

Доставка и полагане на бетон, клас С25/30 за съоръжения, вкл.
кофраж и всички свързани с това разходи без армировка

м3

770,32

247,22

190 438,51

Полагане гофрирани полиетиленови тръби SN 8 ф400 мм

м

99,00

118,50

11 731,50

Полагане гофрирани полиетиленови тръби за водостоци SN 8
ф1000 мм

м

299,00

591,21

176 771,79

Пясъчна подложка под тръби и засипване с пясък около и над
тръби, включително уплътняване

м3

541,19

44,68

24 180,37

Обратен насип вкл. уплътняване

м3

1 931,05

5,52

10 659,40

Обмазване на засипаните части на конструкцията с асфалтов
грунд и топла битумна замазка

м2

841,88

5,30

4 461,96

Наименование

Ед.
Цена

Стойност

ПЪТНИ РАБОТИ

1 502 591,18

Общо Пътни работи
3,00%

Непредвидени разходи

45 077,74
1 547 668,92

ОБЩО:

ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
Наименование

Ед.
мярка

Количество

Ед.
Цена

Стойност

КОНСТРУКЦИИ
Изкоп за съоръжения в земни почви и всички свързани с това
разходи

м3

125,58

11,96

1 501,94

Изкоп за съоръжения в скални почви и всички свързани с това
разходи

м3

1658,15

44,47

73 737,93

Доставка и полагане на подложен и изравнителен бетон клас
С20/25 , вкл. кофраж и всички свързани с това разходи без
армировка

м3

557,03

247,22

137 708,96

Доставка и полагане на бетон, клас С30/37 за съоръжения, вкл.
кофраж и всички свързани с това разходи без армировка

м3

42,36

286,14

12 120,89

Доставка и полагане на сглобяеми стоманобетонови елементи
300/250 см и всички свързани с това разходи

м

234,00 3638,83

851 486,22

Направа на габиони 200/100/100

бр

442,00

345,02

152 498,84

Направа на габиони 200/100/50

бр

93,00

214,29

19 928,97
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Обмазване на засипаните части на конструкцията с асфалтов
грунд и топла битумна замазка

м2

1420,78

5,30

7 530,13

Обратен насип вкл. уплътняване

м3

215,68

5,52

1 190,55

Направа настилка от несортиран трошен камък и всички
свързани с това разходи

м3

838,38

51,69

43 335,86

м

197,50

130,23

25 720,43

Доставка и полагане на стоманен парапет с Н=1,10 м и всички
свъзани с това разходи
Общо Конструкции
Непредвидени разходи

1 326 760,72
3,00%

39 802,82
1 366 563,54

ОБЩО:

Всичко по част "Земна"

1 432 940,14

Всичко по част "Пътна"

1 502 591,18

Всичко по част "Конструктивна"

1 326 760,72
4 262 292,04

Всичко СМР:
Непредвидени разходи
Общо

3,00%

127 868,76
4 390 160,80

ДДС 20%:

878 032,16

Всичко:

5 268 192,96

Част „Земна”: 1 475 928,34 лв. (един милион четиристотин седемдесет и пет
хиляди деветстотин двадесет и осем лева и тридесет и четири стотинки) лв., без
ДДС;
Част „Пътна”: 1 547 668,92 лв. (един милион петстотин четиридесет и седем
хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки), без ДДС;
Част „Конструктивна”: 1 366 563,54 лв. (един милион триста шестдесет и шест
хиляди петстотин шестдесет и три лева и петдесет и четири стотинки), без ДДС;
Обща стойност за извършване на строителството: 4 390 160,80 лева (четири
милиона триста и деветдесет хиляди сто и шестдесет лева и осемдесет стотинки),
без ДДС.
Участникът е спазил условието за ненадвишаване посочените от него цени в
сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.
Въз основа на така направеното предложение от участника, комисията прави
следното класиране:
Първо място – Обединение „ГП” ДЗЗД.
Предвид гореизложеното комисията предлага на директора на ТП „ДЛС Тракия”
да възложи изпълнение на поръчката „Основен ремонт на ГАП „Свеженска река” в
териториалния обхват на ТП „ДЛС Тракия” на участника Обединение „ГП” ДЗЗД.
Заседанието на комисията приключи в 12:00 часа.
Настоящият протокол, съставен в един екземпляра, се предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване в съответствие с чл. 97, ал. 4, изречение второ от
ППЗОП.
Комисия:
1. Емануил Димитров: (п)
2. инж. Христо Кюлеханов: (п)
3. инж. Михаил Речников: (п)
(п) - Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679
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