ПРОТОКОЛ
За резултатите от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти, назначена със Заповед № 35 от 30.08.2019г. на управителя на Общинско
предприятие „Синева” ЕООД- гр.Силистра, във връзка с изпратена покана до определени лица
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СИНЕВА” – ГР. СИЛИСТРА”.
На 30.08.2019г. в 11:00 часа в административната срадата на ОП „СИНЕВА” ЕООД,гр.
Силистра, ул. „Петър Бояджиев” № 33, комисия, назначена със заповед № 35/30.08.2019г. на
директора на СУ „Васил Левски“ в състав:
Председател:
Нейко Николов Нейков- ръководител отдел „Чистота” в ОП „ СИНЕВА” ЕООД
Членове:
1. Янка Василева Христова- счетоводител в ОП „ СИНЕВА” ЕООД
2. Ивелин Георгиев Петров – шофьор на фадрома в ОП „ СИНЕВА” ЕООД
Срок на работа на комисията до 16.09.2019г.
Съгласно горецитираната заповед, която председателят изчете гласно, комисията се събра в
кабинет №3 в административната сграда на „Синева” ЕООД- гр.Силистра, да разгледа, оцени и
класира получените оферти за участие в горецитираната обществена поръчка. Заседанието бе
редовно, присъстваха всички редовни членове.
На основание чл.192 отЗакона за обществените поръчки (ЗОП) и чл.97, ал.3 от Правилника за
прилагане на закщона за обществени поръчки (ППЗОП) проведе публично заседание за
отваряне на получените оферти, постъпили за участие в обществената поръчка, провеждана по
реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП.
За получената оферта се подписа примно – предавателен протокол, на основание чл. 48, ал.6 от
ППЗОП.
До крайноия срок за получаване на оферти – до 16:00 часа на 29.08.2019г.е получена една
оферта, а именно от участника към който е отправена покана:
1. „4-ти юли” ЕООД- гр. Силистра с Вх.530/22.08.2019г. в 11:00часа.
На заседанието на присъства представител на участника.
След като се запозна със списъка с получени оферти, представен от председателя на комисията,
членовете на комисията попълниха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП и преминаха към
отваряне на офертата на „4-ти юли” ЕООД - гр. Силистра.Комисията констатира, че
подадената оферта е оформена и представена съобразно изискванията на поканата,
публикувана на Профила на купувача на „Синева” ЕООД- гр.Силистра.
Председателят на комисията пристъпи към отварянето на оферта и изчете гласно
съдържанието на приложените документи в офертата. На основание чл. 97, ал.3 от ППЗОП
обави ценовото придложение на участника.
Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката, както следва: 46 000.00
хиляди лева без ДДС.
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След обявяване на ценовото предложение, членовете на комисията подписаха всички страници
на техническото и ценовото предложение на участника.
Комисията продължи своята работа с подробен преглед на представените в оферта документи и
установи, че участникът „4-ти юли” ЕООД - гр. Силистра е представил пълна оферта,
съдържаща всички документи, посочени в поканата до определени лица и приложенията към
нея:
1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – Образец № 1-подписан
от представляващия дружеството управител;
2. Представяне на участника – Образец № 2 -подписано от представляващия дружеството
управител;
3. Заявление за участие – Образец № 3-подписано от представляващия дружеството
управител;
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4подписана от представляващия дружеството управител и относима за всички обособени
позиции;
5. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – Образец № 5--подписано
от представляващия дружеството управител.
6. Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец № 8;
7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец №
9;
8. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10 Техническо предложение,
изготвено по приложеното в настоящата документация.
9. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- Образец № 11;
10. Декларация за срока на валидност на офертата- Образец № 12;
11. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,Образец № 13;
12. Ценово предложение– Образец № 14;
13. Декларация лични данни- Образец № 15;
14. Декларация ЗМИП – образец №;
След като разгледа приложените документи за съотвествие, комисията реши
единодушно да разгледа офертат на участника на по нататъшен етап.
Второ заседание 09.09.2019г.
Комисията премина към разглеждане на техническо предложение което съдържа:
1 Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни,съгласно техническата
спецификация
2. Гаранционен срок- 12 /дванадесет/ месеца..
3. Срок на валидност на офертата - до 30.09.2019г;
4. Участникът е посочил характеристики на доставения черен товарач, които съотвестват
на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.
Комисията не установи наличие на непълноти в офертата.
Комисията премина към оценка на офертата Икономически най-изгодната оферта се
определя въз основа на критерия за възлагане оптимално съотношение качество/цена, което
се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели,
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включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на
обществената поръчка. “ на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. При следните показатели:
1.Срок на доставка (Р1) -30 календарни дни - 20 точки
2. Допълнителни екстри и предложения (Р2) - Без предложени- 0,01 т.
3. Цена (Р3) –65 точки
Кожмплексна оценка /КО/ = 20 + 0,01+ 65 =85,01 Т.
Комисията пристъпи към класиране съгласно получената кжмплексна оценка
следното класириране:

и извърши

1. на първо място- „4-ти юли” ЕООД - гр. Силистра С 85,01 т.;
С оглед резултатите от своята работа комисията предлага на Възложителя:
Да определи за изпълнител на обществената поръчка, класираният на първо место
участник и да сключи договор за изпълнение с него:
1. „4-ти юли” ЕООД - гр. Силистра;
Комисията приключи своята работа в 16:45 часа на 09.09.2019г..
Настоящият протокол е съставен и подписан на 10.09.2019г. и се предава на
Възложителя, заедно с цялата документация, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
Комисия:
Председател:
Нейко
Николов
Нейков
/заличена информация на осн.
чл.36а, ал. 3 от ЗОП/
Членове:
1.Янка
Василева
Христова
Няголова/заличена
информация на осн. чл.36а, ал.
3 от ЗОП/
2. Ивелин Георгиев Петров/заличена информация на осн.
чл.36а, ал. 3 от ЗОП/
Дата на получаване от Възложителя :12.09.2019г.
Утвърдил : .
/заличена
информация на осн. чл.36а, ал. 3
от ЗОП.
Възложител: Бойко Крумов
Управител на «СИНЕВА»
Дата на утвърждаване: 18.09.2019г.
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