
П Р О Т О К О Л № 2 

ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-158/15.04.201 бг. на 
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 
„Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на 
четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд", 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел „Публични покани" 
с ID № 9051872/30.03.2016г. 

Днес, 09.05.2016г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-158/15.04.2016г. на 
Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев — юрисконсулт, правоспособен юрист; 

Членове: 
1. Христина Иванова - младши специалист „Строителство" притежаващ 

професионална компетентност, свързана с предмета на обществената 
поръчка, съгласно длъжностна характеристика; 

2. Пламен Боев - главен инженер, притежаващ професионална компетентност, свързана 
с предмета на обществената поръчка, съгласно длъжностна характеристика се събра 
на заседание на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 09.00 часа в стая 
10, ет.1 в сградата на Община Костинброд на адрес ул.„Охрид", №1, за разглеждане на 
допълнително изисканите документи от „ПЪТ И Н Ж Е Н Е Р И Н Г 2013" ООД, 
„ФЬОЛЕ ГРУП" ЕООД, участващи в процедура за възлагане на обществена поръчка 
чрез публична покана с предмет: „Основен и текущ ремонт, рехабилитация на 
пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на 
община Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, 
раздел „Публични покани" с ID № 9051872/30.03.2016г. 

Присъстват всички редовни членове на комисията. Налице е кворум и 
мнозинство за вземане на валидни решения, следователно няма пречка за провеждане 
на заседанието. 

След получаване на справка от Входящия регистър председателя на комисията 
установи, че в указания срок от Възложителя до 17.00 часа на 09.05.2016г. са получени 
следните допълнителни документи: 

1. „ФЬОЛЕ ГРУП" ЕООД подава изискуемите документи в 12.35 часа на 
05.05.2016г., в сградата на община Костинброд, гр. Костинброд, ул."Охрид" №1, ет. 
1, стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите" на община 
Костинброд, с входящ №08-00-42/5/ 05.05.2016г., т.е. в определения от комисията 
срок. 

2. „ПЪТ И Н Ж Е Н Е Р И Н Г 2013" ООД подава изискуемите документи в 
13:22 часа на 05.05.2016г. в сградата на община Костинброд, гр. Костинброд, ул. 
„Охрид" №1, ет. 1, стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите" 
на община Костинброд (деловодство) с входящ №08-00-42/1/05.05.2016г., т.е. в 
определения от комисията срок. 
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Предвид гореизложеното, членовете на комисията единодушно взеха: 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Да разгледа и прецени получените допълнително изисканите 
документи от двамата участника- „ П Ъ Т И Н Ж Е Н Е Р И Н Г 2013" О О Д , 
„ Ф Ь О Л Е Г Р У П " ЕООД. 

Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от „ Ф Ь О Л Е 
Г Р У П " Е О О Д изискуеми документи, като членовете на комисията разписаха, 
както плика, така и всеки един документ приложен в него. 

Предоставени са следните допълнителни документи към офертата н а 
фирма „ Ф Ь О Л Е Г Р У П " Е О О Д , както следва: 

1. Списък на документите-подписано и подпечатено от управителя н а 
фирмата; 

2. Декларация от управителя на фирмата, че дружеството е изпълнило 
договори за строителство с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка н а 
стойност 321 350 лева без ДДС - подписано и подпечатено от управителя н а 
фирмата; 

3. Списък по чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗОП (Образец №7) с описани четири 
договори и референции - подписана и подпечатена от управителя на фирмата; 

4. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал.7 от ЗОП за ключовите 
експерти, ангажирани в изпълнението предмета на настоящата обществена поръчка 
(Образец №8) подписана и подпечатена от управителя на фирмата с посочено 
техническо лице за контрол на качеството, както следва: 

- инж. Александър Симеонов - Строителен инженер по Транспортно 
строителство, Диплома Серия Д-99-2007, per. №000683/24.07.1999г. (неприложена 
диплома), завършил ВВТУ „Тодор Каблешков" - гр. София и приложено копие н а 
Сертификат с №1356/10.02.2016г. за завършен курс по контрол на качеството-
подписана и подпечатена „Вярно с оригинала" от управителя на фирмата. 

Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от „ П Ъ Т 
И Н Ж Е Н Е Р И Н Г 2013" ООД изискуеми документи, като членовете на комисията 
разписаха, както плика, така и всеки един документ приложен в него. 

Предоставени са следните допълнителни документи към офертата на 
фирма „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" ООД, както следва: 

1. Копие от Референция от фирма „Фимес" ООД. 
2. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на Райчо Райчев, 

подписана от експерта; 
3. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на инж. Иван 

Златинов, подписана от експерта; 
4. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на инж. Таня 

Георгиева, подписана от експерта; 
5. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на инж. Здравко 

Георгиев, подписана от експерта; 
6. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №9) на Магдалена 

Георгиева, подписана от експерта; 
7. Копие от Диплома Серия ВД-97 с №0003109 от Филологически университет 

- гр. Пловдив на Магдалена Георгиева; 
8. Копие от Диплома с №00250 от ВВСУ „Любен Каравелов" на Теодор 

Станиславов; 
9. Копие от Диплома Серия Н с №002476 от ВНВАУ „Г. Димитров" на 

Здравко Георгиев; 
10. Копие от Диплома Серия АМ с №001150 от ВИСУ - гр. Шумен на Райчо 

Райчев; 
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Във връзка с така предоставените изискани допълнителни документи от 
„ П Ъ Т И Н Ж Е Н Е Р И Н Г 2013" ООД, „ Ф Ь О Л Е Г Р У П " Е О О Д и на основание чл . 
чл. 51, ал. 1, т. 2, т.4, т.5 във връзка с чл.101г, ал.1 от ЗОП от ЗОП, комисията в з е 
единодушно следното: 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Допуска до следващ етап от процедурата участниците „ П Ъ Т 
ИНЖЕНЕРИНГ 2013" ООД, „ФЬОЛЕ ГРУП" ЕООД - разглеждане на 
Техническото предложение; 

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение 
(Образец №2) на всички участници в настоящата обществена поръчка по р е д а на 
тяхното постъпване. 

„ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" ООД предлага следното Техническо 
предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

• Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

• Валидността на тяхното предложение е 90(Словом: деветдесет ) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

ш Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, участьци и срока е 5 (Словом: 
пет) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни)', 

я Предлагат следните гаранционни срокове за: 
- Изкърпване на единични дупки: 
1. с топла асфалтова смес - 12 (Словом: дванадесет) месеца 
2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -

12 (Словом: дванадесет) месеца; 
3. със студена асф. смес - ръчно-12 (Словом: дванадесет) месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4. с топла асфалтова смес -12(Словом: дванадесет) месеца 
5. студено рециклиране на пътната настилка на място - 12(Словом: 

дванадесет) месеца 
6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя -

12(Словом: дванадесет) месеца 
7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 

- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
8. Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -

12.(Словом: дванадесет) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 12 (Словом: 

дванадесет) месеца 
Комисията приема Техническото предложение на „ПЪТ И Н Ж Е Н Е Р И Н Г 

2013" ООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя -
срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно 
писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените 
гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни 
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срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти. 

„ П Ъ Т И Щ А И С Ъ О Р Ъ Ж Е Н И Я " ЕАД предлага следното Техническо 
предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

• Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

• Валидността на тяхното предложение е 60 (Словом: шестдесет ) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

• Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, участьци и срока е 7 (Словом: 
седем) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 

• Предлагат следните гаранционни срокове за: 
- Изкърпване на единични дупки: 
1. с топла асфалтова смес - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -
12 (Словом: дванадесет) месеца; 
3. със студена асф. смес - ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4.с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
5. студено рециклиране на пътната настилка на място - 12(Словом: 
дванадесет) месеца 
6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 6 
(Словом: шест) месеца 
7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 
- 6 (Словом: шест) месеца 
8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -12 

(Словом: дванадесет) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 12 (Словом: 

дванадесет) месеца 
Комисията приема Техническото предложение на „ПЪТИЩА И 

СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕАД, поради факта че не противоречи на изискването на 
Възложителя - срока за започване на строителни дейности след получаване на 
възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и 
предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните 
гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

„НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД предлага следното Техническо предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 
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Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

• Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

• Валидността на тяхното предложение е 60 (Словом: шестдесет ) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

• Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участьци да е 7 (Словом: 
седем) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 

ш Предлагат следните гаранционни срокове за: 

- Изкърпване на единични дупки: 
1 .с топла асфалтова смес - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -

24 (Словом: двадесет и четири) месеца; 
3.със студена асф. смес - ръчно- 24 (Словом: двадесет и четири) 

месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4. с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
5. студено рециклиране на пътната настилка на място - 24 (Словом: 
двадесет и четири) месеца 
6. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя — 12 
(Словом: дванадесет) месеца 
7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли -
12 (Словом: дванадесет) месеца 
8. Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 
(Словом: двадесет и четири) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 24 (Словом: 

двадесет и четири) месеца 
Комисията приема Техническото предложение на „НИВЕЛ СТРОЙ" 

ЕООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя -
срока за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно 
писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените 
гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни 
срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти. 

„ДЖИ Т И АЙ" ЕООД предлага следното Техническо предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

• Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

• Валидността на тяхното предложение е 60 (Словом: шестдесет) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 
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CY^ И 

в Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, участьци срокът да е 
(Словом ) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 

• Предлагат следните гаранционни срокове за: 
- Изкърпване на единични дупки: 

^ 1 .с топла асфалтова смес - 'Словом -) месеца 
А \ 2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -
М 36 (Словом, _•!>;•,•::; • . т) месеца; 

3.със студена асф. Смес - ръчно- (Словом: месеца 
cs -Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 

4. с топла асфалтова смес (Словом: " ) месеца 
5. студено рециклиране на пътната настилка на място - (Словом: 

') месеца 
Q б.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя -

(Словом: ч , месеца 
7. Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 

(Словом: ) месеца 
8.3емни р?воти поддръжка на улици на трошенокаменна настилка 

Qi 

(Словом: , .) месеца 
О - Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - (Словом: 

) мсссца 
Комисията приема Техническото предложение на „ДЖИ ТИ АЙ" ЕООД, 

поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя - срока за 
започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да 
не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни 
срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в 
Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

„ФЬОЛЕ ГРУП" ООД предлага следното Техническо предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

• Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

• Валидността на тяхното предложение е 60(Словом: шестдесет ) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

• Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участьци да е 5 (Словом: пет) 
календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 

и Предлагат следните гаранционни срокове за: 
- Изкърпване на единични дупки: 
1 .с топла асфалтова смес - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -
24 (Словом: двадесет и четири) месеца; 
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3.със студена асф. Смес - ръчно- 24 (Словом: двадесет и четири) 
месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4.с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
5.студено рециклиране на пътната настилка на място - 24 (Словом: 
двадесет и четири) месеца 
6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 6 
(Словом: шест) месеца 
7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 

- 6 (Словом: шест) месеца 
8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 
(Словом: двадесет и четири) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 12 (Словом: 

дванадесет) месеца 
Комисията приема Техническото предложение на „ФЬОЛЕ ГРУП" О О Д , 

поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя - срока за 
започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да 
не е по-голям от 7 (седем) календарни, както и предложените гаранционни 
срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в 
Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

„АТЛАС БАЛКАН" ООД предлага следното Техническо предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

• Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

• Валидността на тяхното предложение е 60 (Словом: шестдесет) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

• Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участьци да е 7 (Словом: 
седем) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 

ш Предлагат следните гаранционни срокове за: 
- Изкърпване на единични дупки: 
1. с топла асфалтова смес - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -
24 (Словом: двадесет и четири) месеца; 
3.със студена асф. смес - ръчно- 24 (Словом: двадесет и четири) 
месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4.с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
5.студено рециклиране на пътната настилка на място - 24 (Словом: 
двадесет и четири) месеца 
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6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 24 
(Словом: двадесет и четири) месеца 
7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 

- 24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
8.3емни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 
(Словом: двадесет и четири) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 24 (Словом: 

двадесет и четири) месеца 
Комисията приема Техническото предложение на „АТЛАС БАЛКАН" 

ООД, поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя - срока 
за започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо 
да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни 
срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в 
Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

„ПЪТПРИБОР" ООД предлага следното Техническо предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

ш Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

• Валидността на тяхното предложение е 60 (Словом: шестдесет) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

• Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участьци да е 7 (Словом: 
седем) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 

• Предлагат следните гаранционни срокове за: 
- Изкърпване на единични дупки: 
1. с топла асфалтова смес - 12 (Словом: дванадесет) месеца 
2. с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -
12 (Словом: дванадесет) месеца; 
3. със студена асф. Смес - ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4.с топла асфалтова смес -12(Словом: дванадесет) месеца 
5. студено рециклиране на пътната настилка на място - 12(Словом: 
дванадесет) месеца 
6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя -
12(Словом: дванадесет) месеца 
7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 

- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -
12.(Словом: дванадесет) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 12 (Словом: 

дванадесет) месеца 
Комисията приема Техническото предложение „ПЪТПРИБОР" ООД, 

поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя - срока за 
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започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да 
не е по-голям от 7 (сездем) календарни дни, както и предложените гаранционни 
срокове да не бъдат no-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в 
Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

„ У Н И М Е К С - С " ООД предлага следното Техническо предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

• Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 
• Валидността на тяхното предложение е 60(Словом: шестдесет ) календарни 

дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

• Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участьци да е 6 (Словом: 
шест) календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 

и Предлагат следните гаранционни срокове за: 
- Изкърпване на единични дупки: 
1.с топла асфалтова смес - 24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -

24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
3.със студена асф. смес - ръчно- 24 (Словом: двадесет и четири) 

месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4. с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
5.студено рециклиране на пътната настилка на място - 24 (Словом: 

двадесет и четири) месеца 
6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя - 6 

(Словом: шест) месеца 
7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 

- 6 (Словом: шест) месеца 
8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 

(Словом: двадесет и четири) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 24 (Словом: 

двадесет и четири) месеца 

Комисията приема Техническото предложение на „УНИМЕКС-С" ООД, 
поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя - срока за 
започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да 
не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни 
срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в 
Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

„ПЪТСТРОЙ-92" АД предлага следното Техническо предложение: 
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Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

м Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

• Валидността на тяхното предложение е бО(Словом: шестдесет ) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

• Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участьци да е 5 (Словом: пет) 
календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 

и Предлагат следните гаранционни срокове за: 

- Изкърпване на единични дупки: 
1 .с топла асфалтова смес - 12 (Словом: дванадесет) месеца 
2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -
12 (Словом: дванадесет) месеца; 
3.със студена асф. Смес - ръчно-12 (Словом: дванадесет) месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4.с топла асфалтова смес -12(Словом: дванадесет) месеца 
5.студено рециклиране на пътната настилка на място - 12(Словом: 
дванадесет) месеца 
6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя -
12(Словом: дванадесет) месеца 
7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 

- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
8.Земни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -
12.(Словом: дванадесет) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 12 (Словом: 

дванадесет) месеца 
Комисията приема Техническото предложение на „ПЪТСТРОЙ-92" АД, 

поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя - срока за 
започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да 
не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни 
срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в 
Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД предлага следното Техническо 
предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

• Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 
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• Валидността на тяхното предложение е 60 (Словом: шестдесет ) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

• Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участьци да е 7 (Словом: 
седем) календарни дни. {не по-голям от 7 календарни дни); 

и Предлагат следните гаранционни срокове за: 
- Изкърпване на единични дупки: 
1 .с топла асфалтова смес - 12 (Словом: дванадесет) месеца 
2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -
12 (Словом: дванадесет) месеца; 
3.със студена асф. Смес - ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4.с топла асфалтова смес -12(Словом: дванадесет) месеца 
5.студено рециклиране на пътната настилка на място - 12(Словом: 
дванадесет) месеца 
6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя -
12(Словом: дванадесет) месеца 
7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 

- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
8.3емни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -
12.(Словом: дванадесет) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 12 (Словом: 

дванадесет) месеца 
Комисията приема Техническото предложение на „РАЙКОМЕРС 

КОНСТРУКШЪН" ЕАД, поради факта че не противоречи на изискването на 
Възложителя - срока за започване на строителни дейности след получаване на 
възлагателно писмо да не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и 
предложените гаранционни срокове да не бъдат по-кратки от минималните 
гаранционни срокове, посочени в Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

„ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД предлага следното Техническо предложение: 

Ангажират се, в случай че бъдат избрани за изпълнител на поръчката да предприемат и 
извършат строителството в предвидените срокове. 

Гарантират, че са в състояние да изпълнят качествено и добросъвестно поръчката, 
в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация. 

Предлагат да изпълнят поръчката, съгласно техническата спецификация неразделна 
част от документацията за участие при следните условия: 

м Предлагат да изпълняват поръчката за срок от 12 (дванадесет) месеца. 

• Валидността на тяхното предложение е 60(Словом: шестдесет ) календарни 
дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за участника, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

• Предлагат срок за започване на строителните дейности след получаване на 
възлагателно писмо с описани дейности, количества, и участьци да е 3 (Словом: три) 
календарни дни. (не по-голям от 7 календарни дни); 

л Предлагат следните гаранционни срокове за: 
- Изкърпване на единични дупки: 
1.с топла асфалтова смес - 12 (Словом: дванадесет) месеца 
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2.с битумна емулсия и менарална фракция чрез инжекционен метод -
12 (Словом: дванадесет) месеца; 
3.със студена асф. Смес - ръчно- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
-Преасфалтиране на цели участъци над 50 м2 
4.с топла асфалтова смес -24 (Словом: двадесет и четири) месеца 
5.студено рециклиране на пътната настилка на място - 12(Словом: 
дванадесет) месеца 
6.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя -
12(Словом: дванадесет) месеца 
7.Полагане на хоризонтална маркировка от бяла акрилна боя с перли 

- 12 (Словом: дванадесет) месеца 
8.3емни работи поддръжка на улици на трошенокаменна настилка -24 
(Словом: двадесет и четири) месеца 
- Поддържане и ремонт на пътни принадлежности - 12 (Словом: 

дванадесет) месеца 
Комисията приема Техническото предложение на „ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД, 

поради факта че не противоречи на изискването на Възложителя - срока за 
започване на строителни дейности след получаване на възлагателно писмо да 
не е по-голям от 7 (седем) календарни дни, както и предложените гаранционни 
срокове да не бъдат по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в 
Глава четвърта на Наредба №2 от 30.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

След това комисията пристъпи към разглеждане и оценка на ценовите 
предложения (Образец №3) на участниците по реда на подаване на офертите с 
изисканите от Възложителя за всеки вид работа анализна цена на хартиен и 
електронен насител. 

Комисията установи, че участниците „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" О О Д и 
„ДИЕЛ ТРЕЙД" ООД не са представили анализни цени за всяка една 
дейност от Ценовата оферта (Образец №3) в електронен вариант и в хартиен 
вариант, с подписана и подпечатана всяка една страница от управителя или 
от представляващият съответният участник и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 
взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Предлага на Възложителя офертите на участниците в настоящата 
обществена поръчка „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013" ООД и „ДИЕЛ ТРЕЙД" да 
бъдат отстранени на този етап от процедурата и Ценовите им оферти да не 
бъдат оценявани, поради непредставяне на анализни цени за всяка една 
дейност от Ценовите им оферти в хартиен и електронен вариант. 

Комисията констатира, че фирмите „ПЪТСТРОЙ - 92" АД и „НИВЕЛ 
СТРОЙ" ЕООД към Ценовата си оферта не са представили в електронен формат 
анализни цени за всяка една работа/дейност посочена в Ценовите им оферти. 

В предвид гореизложеното на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, потт. „б" във връзка 
с чл.101г, ал.З от ЗОП, комисията взе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

1. Да изиска електронен носител за анализните цени на всеки вид 
работа/дейност, посочена в Ценовото предложение от участниците „ПЪТСТРОЙ -
92" АД и „НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД. 

2. Изискуемите документи да бъдат подадени в срок от 3 (три) работни дни, в 
стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите" на община 
Костинброд, след което комисията ще продължи своята работа. 

С оглед изпълнението на поставените задачи със Заповед № РД-05-
158/15.04.2016г. на основание чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП, Комисията състави и 
подписа Протокол № 2, който съдържа 13 (тринадесет) страници, като на този етап 
приключи своята работа. 

Председател: Ангел Милчев: п 

/юрисконсулт/ 

Членове: 1. Христина Иванова: п 

/ младши специалист „Строителство" / 

2. Пламен Боев: п 

/главен инженер на община Костинброд/ 

гр. Костинброд Протоколът е съставен от: п 
Ангел Милчев, юрисконсулт 11.05.2016 г. 

УТВЪРДИЛ : i7 XI I JL9JL ̂ X I l / 1 • • • « « 

ТРАЙКО МЛАДЕНОВ, кмет на ОбА Костинброд 
П . . . . П 
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