РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ № 2

На 05.12.2018 г., в 10.00 часа, Комисията за извършване на подбор на участниците,
разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ,
БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И МАШИННО
МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО”, с уникален номер
в Регистъра на обществените поръчки 00079-2018-0006, открита с Решение № 006 от
22.10.2018 г. на Кмета на Община Царево и назначена със Заповед № РД-01-659/27.11.2018 г.
на Кмета на Община Царево в състав:
Председател:
Георги
Стоянов
–
зам.-кмет
на
Община
Членове: 1. Мила Стоянова -дир.дирекция „АПОБФ” при ОА-Царево;
2. Илина Ангелова – юрисконсулт при ОА-Царево;
3. Златка Димитрова-гл.счетоводител на Община Царево;
4. Дамян Дамянов – ръководител дейност « ООС»

Царево;

се събра със задача да отвори и оповести ценовите предложения по чл.57. ал.3 от
ППЗОП на допуснатите участници в процедурата.
Поради отсъствието на редовния член Никола Евтимов-ръководител автобаза,
същият беше заменен от резервният член Златка Димитрова-гл.счетоводител на Община
Царево, който подписа декларация за липса на конфликт на интереси с участниците по чл.
103, ал. 2 ЗОП.
На заседанието присъстваха следните представители на участниците:
 Николай Георгиев Илиев- управител на „РТК“ ООД
Преди отваряне на ценовата оферта, членовете на Комисията се увериха, че плика
с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника е с ненарушена цялост.
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На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП се пристъпи към отваряне на пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” на допуснатия участник и се оповести ценовото
предложение, както следва:


„РТК“ ООД

Oбща годишна сума по примерен годишен акт898 716.00 (осемстотин деветдесет
и осем хиляди седемстотин и шестнадесет лева) без ДДС .
Комисията продължи своята работа по разглеждане на ценовата оферта в закрито заседание.
След което се извърши проверка за пълнотата и съответствието ѝ с документацията за
участие и приложените образци на „Ценово предложение“ – образец № 3.
Комисията извърши обстоен преглед на съдържанието на запечатания плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“ на участника „РТК“ ООД и установи:
Представен е образец № 3 „Ценово предложение“, което е попълнено, съгласно
образеца, одобрен от възложителя като част от влязлата в сила документация по поръчката.
Ценовото предложение е подписано от законния представител на участника. То включва
единичните цени за всички видове дейности, които са включени в обществената поръчка.
Към образеца “Ценово предложение” са приложени калкулации за формиране на всяка
предложена единична цена за съответната дейност.
С оглед горното комисията установи, че ценовата оферта на участника е изготвена
съобразно приложния образец и отговаря на условията на възложителя от документацията за
участие в поръчката, поради което единодушно РЕШИ:
Допуска „Ценовото предложение“ на участника „РТК“ ООД до оценяване и
класиране.
Поради това, че в процедурата участва само един участник хипотезта на чл. 72, ал.1 от
ЗОП не е приложима. Комисията пристъпи към оценяване и класиране на офертата съгласно
одобрената методика.

Показател за оценка на офертите:
П – Оценка на общата годишна сума по примерен годишен акт за минимум
изискуеми дейности за изпълнение на обществената поръчка – максимален брой точки
100.
Предложението, което съдържа най-ниската обща годишна сума (О) по
примеренния годишен акт за минимум изискуеми дейности за изпълнение на
обществената поръчка получава максималния брой точки.
Оценката на предложенията на останалите участници се изчисляват по
формулата:
П = О минимална
О на участник
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* Т, където:

П - оценка на общата годишна сума по примерния годишен акт за минимум
изискуеми дейности за изпълнение на обществената поръчка. Резултатът от оценката
се изчислява до втория знак след десетичната запетая.
В случай че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4
(включително), вторият знак остава непроменен.
В случай че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9
(включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата
цифра.
О минимална – най-ниската предложена обща годишна сума по примерния
годишен акт за минимум изискуеми дейности за изпълнение на обществената поръчка
/без ДДС/
О на участник - общата годишна сума по примерния годишен акт за минимум
изискуеми дейности за изпълнение на обществената поръчката на съответния участник
/без ДДС/.
Т – максимален брой точки за оценка – 100.

Комисията извърши следната оценка на ценовото предложение на участника „РТК“
ООД:
П = О минимална * Т, където:
О на участник
П= 898 716.00/898 716.00 x 100
П= 1х100
П=100 ТОЧКИ

Въз основа на получените резултати по критерия за определяне на икономически найизгодна оферта –най-ниска цена комисията извърши следното класиране:
На първо място: Участник „РТК“ ООД, ЕИК 122082104, със седалище и адрес на
управление , гр. област София, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, УЛ.КИРИЛ И
МЕТОДИЙ No 23, представлявано от Николай Георгиев Илиев и Иван Димитров Иванов с
оценка Т= 100 точки

С оглед направените констатации, Комисията предлага на Възложителя да обяви
класирането и да обяви за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „СЪБИРАНЕ И
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ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, БИООТПАДЪЦИ, ЕГО И СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО; МАШИННО МИЕНЕ И
МАШИННО МЕТЕНЕ НА УЛИЦИТЕ И ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЦАРЕВО” участника: „РТК“
ООД, ЕИК 122082104, със седалище и адрес на управление , гр. област София, община
Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 23, представлявано от
Николай Георгиев Илиев и Иван Димитров Иванов
Настоящият протокол №2 е приключен на 10.12.2018 г., отразява работата на
комисията на закритите заседания по оценката и класирането на офертите на участниците в
настоящата процедура.
Същият е съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка и чл.58 ППЗОП.
Работата на комисията, назначена със Заповед № РД-01-659/27.11.2018 г. на Кмета на
Община Царево е отразена в два протокола: Протокол №1, приключен на 30.11.2018 г.,
Протокол №2, приключен на 10.12.2018 г.
Председател: Георги Стоянов ………………………………………………..

Членове: 1. Мила Стоянова …………………………………………………
2. Илина Ангелова ………………………………………
3. Златка Димитрова …………………………………….
4. Дамян Дамянов ………………………………………
Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
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