Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА
ДОКУМЕНТАЦИЯ СА
ВРЪЧЕНИ НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 21.04.2017 г.
ПОЛУЧИЛ:
Инж. Георги Лапчев
Кмет на Община Царево

/п/

Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
ПРОТОКОЛЪТ Е
УТВЪРДЕН ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НА 24.04.2017 г.,
след осъществен контрол по реда на чл. 97, ал. 4. от ППЗОП.

ПРОТОКОЛ
Днес, 18.04.2017 г. от 10:00 часа на основание заповед № РД-01-212/18.04.2017 г. на
Кмета на Община Царево, комисия в състав:
Председател: Николай Христов – зам. кмет на Община Царево;
Членове: 1. Никола Евтимов – ръководител „Автобаза” при ОА-Царево;
2. Ина Маврова – юрисконсулт при ОА-Царево;
се събра, да разгледа и оцени постъпилите оферти по обществена поръчка по чл. 20, ал. 3,
т. 2 от ЗОП /събиране на оферти с обява/, с предмет: „Доставка чрез закупуване на ново
превозно средство с четири задвижващи колела за нуждите на Община Царево“
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
В първоначално обявения срок за подаване на оферти – 07.04.2017 г. 17:00 часа е
постъпила само една оферта от „ОМНИКАР АУТО” ООД, с. Труд, област Пловдив,
община Марица, ул. Карловско шосе № 42, с вх. № 53-01-468/07.04.2017 г. в 12:44 часа.
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В удълженият срок за подаване на оферти – 13.04.2017 г. 17:00 часа не са постъпили
оферти.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата, като след отварянето й съгласно чл. 97,
ал. 3 от ППЗОП беше обявено ценовото предложение на участникът, а именно:
„ОМНИКАР АУТО” ООД, с предлагана цена за изпълнение на поръчката 26 791.67
(двадесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки)
лева без ДДС и с включени 5 % непредвидени разходи.
С тези действия приключи публичната част от работата на комисията.
Комисията пристъпи към подробно разглеждане на офертата. Установи се, че участникът
„ОМНИКАР АУТО” ООД има представени всички необходими документи и отговаря на
предварително обявените от възложителя изисквания, поради което Комисията допуска
същия до по- нататъшно участие.
Участникът „ОМНИКАР АУТО” ООД отговаря на критериите за подбор, поставени от
Възложителя, поради което Комисията допуска участника до разглеждане и оценка на
техническото му предложение на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП.
Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения на участникът
съобразно методиката за оценяване както следва:
Техническа оценка на офертата:
Техническата оценка се получава по следната формула:
ТО = (Сmin / Сi) х 100, където:
Сmin е най-краткия срок предложен от участниците за доставка на превозното
средство.
Сi е предложеният от съответния участник срок за доставка на превозното средство.
„ОМНИКАР АУТО” ООД
ТО = (30 / 30) х 100
ТО = 100 точки
Преди да премине към оценяване на ценовото предложение Комисията направи проверка
за необичайно благоприятни оферти по чл. 72 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП и чл.103,
ал.5 от ЗОП. Установи се, че не са налице необичайно благоприятни оферти.
Комисията премина към оценяване на ценовото предложение по формулата:
Финансова оценка на офертата:
Финансовата оценка се получава по следната формула:
ФО = (Цmin / Цi) х 100, където:
Цmin е най-ниската предложена от участниците цена за изпълнение на доставката без
включен ДДС;
Цi е предложената от съответния участник цена за изпълнение на доставката без
включен ДДС;
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„ОМНИКАР АУТО” ООД
ФО = (26 791.67 / 26 791.67) х 100
ФО = 100 точки
Комисията премина към комплексната оценка на офертата на участникът по следната
формула:
КО = ФО х 2 + ТО, където:
КО – комплексна оценка
ФО – финансова оценка
ТО – техническа оценка
2 - коефициент за тежест на показателя
„ОМНИКАР АУТО” ООД
КО = ФО х 2 + ТО
КО = 100 х 2 + 100
КО = 300 точки
На основание изложеното до тук, Комисията прави следното класиране на участниците в
процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка:

I-во място: „ОМНИКАР АУТО” ООД, с комплексна оценка 300 точки
II-ро място: няма
Комисията счита, че офертата нa „ОМНИКАР АУТО” ООД в пълна степен съответства на
предваритлно обявените от възложителя изисквания за технически възможности и е
икономически най-изгодна.
Комисията предлага на Кмета на Община Царево, в качеството му на Възложител на
обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на ново превозно средство с
четири задвижващи колела за нуждите на Община Царево“ да обяви за изпълнител
„ОМНИКАР АУТО” ООД.
Настоящия протокол да се публикува на профила на купувача на Община Царево и в
същия ден да се изпрати на участниците.
Настоящият протокол е изготвен на 21.04.2017 г. 10:00 часа.
За верността на гореизложеното комисията се подписва в състав както следва:
Председател: Николай Христов – /п/
Членове: 1. Никола Евтимов – /п/
2. Ина Маврова – /п/
Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
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