РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ
№1
От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-01-542 от 21.09.2017 г. на
Кмета на община Царево за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти чрез
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА
БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО”. Поръчката е
открита с Решение №004 от 16.08.2017 г. на Възложителя и е вписана в Регистъра за
обществените поръчки в АОП № 00079-2017-0004,

Днес, 21.09.2017 година, в изпълнение на горните решения на Кмета на община
Царево чрез Публично състезание, се събра комисията, назначена със заповед № РД-01542 от 21.09.2017 г. на Кмета на община Царево, в състав:

Председател: Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА – Царево;
Членове:
1.инж. Златинка Кирякова-гл.инженер на Община Царево;
2.Златка Димитрова-гл.счетоводител на Община Царево
Заседанието бе открито от Председателя на комисията в 10:00 часа. Комисията
заседава в пълен състав.
На основание чл.54, ал.2 от ЗОП на публичното заседание присъстваха
упълномощени представители на следните участници :
1. за „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК 147002692-Живко Райчев Раев,
упълномощен с пълномощно с изх. № 64/20.09.2017 г.;
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На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти – 1 (един)
брой, подадена в срока до 20.09.2017г. 17:00 часа с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП
от деловодството на възложителя.
На комисията беше представена 1 (един) брой опаковка с оферта за участие, както
следва:

№
по
ред

Име на участника

1. „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД,
ЕИК 147002692

Дата на
подаване на
офертата

Час на
подаване на
офертата

Входящ

20.09.2017 г.

15:30 ч.

53-01-1539

номер

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Председателят на
комисията установи, че на заседанието присъстват всички редовни членове на комисията, с
което е налице необходимият кворум за вземане на валидни решения.
След запознаване със списъка на участниците, от които са постъпили оферти, всеки
член на комисията подписа декларация, съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във с чл.51, ал.13 от
ППЗОП за липса на конфликт на интереси с участниците и я представиха на възложителя на
основание чл.51, ал.8 ППЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното
постъпване.
1. Участник № 1 „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ОПАКОВКАТА с офертата на „ЛЕО-БЕТОНОВИ
ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД и оповести нейното съдържание. Комисията оповести наличието на един брой
папка, съдържаща: изискуемите документи, относно критериите за подбор и условията за
участие в процедурата, техническо предложение и отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 и ал.5 ППЗОП трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение на участника, както и отделния запечатан и
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови пераметри“
След извършване на горните действия, Председателят обяви приключване на
публичната част от заседанието и комисията продължи работата си при условията на
закрито заседание.
Протокол № 1 от 21.09.2017 г.

2

Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 7 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Офертата на участника следва да съдържа документите и информацията, изисквани от
Възложителя, които се отнасят до личното състояние и критериите за подбор поставени от
Възложителя. В настоящия протокол се описва/т изчерпателно липсващия/те документ/и и/или
констатираните, несъответствия, непълноти и/или нередовности, включително фактически
грешки в офертите на участниците.
От членовете на комисията бе проверено наличието и редовността на представените
документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА:
Участник № 1 „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, ЕИК:147002692, със седалище
и адрес на управление: гр.Бургас, Северна промишлена зона УПИ II в кв. 28 по ПУП
Бургас.
Комисията не констатира несъответствия и/или липса на информация в документите по
чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД, поради което:
Комисията счита, че представените документи доказват съответствието на участника с
изискванията по чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви „б”, т.8, т.10 от ЗОП и с
минималните изисквания, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното комисията единодушно реши, че е налице пълно съответствие
на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор.
Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за обществена поръчка и в
документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради което Техническото предложение
на участника следва да бъде разгледано.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата в частта техническо
предложение и проверка на пълнотата и съответствието на съдържанието ѝ съгласно
документацията и приложените към нея образци.

I. „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД
Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
образец №5, ведно с останалите образци на декларации, съгласно Документацията за
участие.
Техническото предложение съдържа и следните документи и информация:
Предложение за изпълнение на поръчката в съотвествие с техническите спецификации и
изискванията на Възложителя; Образец № 6, Образец № 7 и Образец № 8 от
Документацията, които са част от техническото предложение съгласно чл. 39, ал. 3 , т. 1 от
ППЗОП.
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Участникът предлага срок за изпълнение на доставката: 1 (един) работен ден, след
потвърждаване на заявката.
Участникът предлага срок за подмяна на доставената стока : 1 (един) работен ден.
След разглеждане на допуснатите оферти в частта им техническо предложение и
проверка на пълнотата и съответствието на съдържанието им, съгласно документацията и
приложения образец, комисията допусна „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД до оценка на
показателите от техническото предложение.
Комисията извърши оценка на офертата на участника по показатели
предложение ОК 1 и ОК 2

техническо

ОК 1 – срок за изпълнение на доставката – предложен от участника реален срок за изпълнение на
доставката, след потвърждаване на заявка.
ОК 1 = (Сmin / Сi) х 100, където:
Сmin е най-краткият срок за изпълнение на доставката .
Сi е предложен от участника срок за изпълнение на доставката .
За ОК 1 участникът „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД получава:

ОК 1 = (Сmin / Сi) х 100
ОК 1 = (1 / 1) х 100
ОК1= 100 точки
ОК 2 - срок за подмяна на доставена стока – предложен от участника срок за подмяна на доставена
стока. Този срок е в случай на доставена стока с дефекти, констатирани с подписан между двете
страни протокол. В този срок Изпълнителят се задължава да подмени стоката.
ОК 2 = (СПmin / СПi) х 100, където:
СПmin е най-краткият срок за подмяна на доставената стока.
СПi е предложен от участника срок за подмяна на доставената стока.

За ОК2 участникът „ЛЕО-БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ“ ЕООД получава:
ОК 2 = (СПmin / СПi) х 100
ОК 2 = (1 / 1) х 100
ОК 2= 100 точки

Комисията приключи работата си на този етап и съобразно чл.57, ал.3 от ППЗОП
единодушно реши:
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Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатия участник да се
извърши от 10:00 часа на 04.10.2017 година (сряда) в заседателната зала в сграда фронт-офис
на община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух“ №36, ет.2, гр. Царево.
В изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията изготви съобщение за датата, часа и
мястото на отваряне на ценовите предложения, което публикува на 29.09.2017 г. на
официалната интернет страница на община Царево, раздел „Профил на купувача“.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, заседанията на Комисията са публични и на тях
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
Настоящият протокол №1 е съставен и подписан без забележки и особени мнения на
основание чл.103, ал.3 от ЗОП на 28.09.2017 година в 17:00 ч.
Протоколът се приключи на 28.09.2017г. Протоколът се подписа от председателя
на комисията и от нейните членове, както следва:
КОМИСИЯ:
Председател:...................................
(Илина Ангелова)
Членове:
1.............................
(инж. Златинка Кирякова)

2...............................
Златка Димитрова

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Протокол № 1 от 21.09.2017 г.

5

