ПРОТОКОЛ №3

от действията на комисия, назначена със
Заповед №ЗОП-24Б от 07.06.2017 г. и Заповед №ЗОП-24В от 19.06.2017 г.
на Кмета на Община Монтана
На 03.08.2017 г. в 10:00 ч. се състоя публично заседание на Комисия назначена със Заповед № ЗОП-24Б от 07.06.2017 г. и Заповед №ЗОП-24В от 19.06.2017 г. (за определяне на
нов председател и нов член на Комисията) на Кмета на Община Монтана в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
и ЧЛЕНОВЕ:

Деян Георгиев Димитров – директор „Европейска интеграция и икономическо развитие” в Община Монтана
1. Елена Петрова Томова – външен експерт Икономист;
2. Галя Стефанова Петкова-Любенова – гл. юрисконсулт на Община
Монтана

На основание чл. 57, ал. 3, изр. Комисията е обявила на 31.07.2017 г. чрез съобщение в
„Профила на купувача“ на Община Монтана, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците в публично състезание с предмет „Доставка на техника за
третиране на биоразградими отпадъци за нуждите на община Монтана“ – 03.08.2017 г. от
10:00 ч. в заседателната зала на община Монтана – гр. Монтана, ул. „Извора” 1, ет. 2.
При отваряне на офертите присъства Васил Иванов Василев – упълномощен представител на участника „Златекс“ ООД гр. Стара Загора, и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията съобщи името на допуснатия участник до етап на отваряне
на ценови предложения – „ОПТИКОМ“ ООД, Стара Загора.

В съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, преди да отвори ценовото предложение на допуснатия участник, комисията обяви резултатите от оценяване на
офертата на допуснатия участник по другите показатели, обхващащи параметри от техническото предложение.
Показател 1 (П1) – „Гаранционен срок на техниката”.

П1 = Cn / Cmах × 20 = 24/24 × 20 = 20 т.

Показател 2 (П2) – „Срок за реакция при възникване на технически проблем”.
П = Cmin / Cn × 30 = 1/1 × 30 = 30 т.

Преди отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ на участник „ОПТИКОМ“
ООД, Стара Загора, Комисията се убеди че ценовото предложение на допуснатия участник е
представено в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на „ОПТИКОМ“ ООД,
Стара Загора.

Оповести се ценовото предложение, изготвено по Образец № 7 от Документацията за
участие в процедурата, подписано от управителя на дружеството, като бе прочетена предложената цена, както следва:
169 888,00 (сто шестдесет и девет хиляди осемстотин осемдесет и осем) лева без ДДС

203 865,60 (двеста и три хиляди осемстотин шестдесет и пет 0,60) лева с ДДС

С горните действия приключи публичната част от заседанието, след което Комисията
продължи своята работа при закрити врати.
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Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на представеното ценово
предложение и съответствието му с Образец № 7 от Документацията за участие в процедурата. Комисията установи, че е налице съответствие между цифровия и словесен запис на представеното ценово предложение. Ценовото предложение на участника не надвишава максимално допустимата стойност на обществената поръчка.
Комисията продължи своята работа с оценка и класиране на офертата, в съответствие с
предварително обявения от Възложителя критерий за оценка - икономически най-изгодна
оферта, въз основа на критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена.
Постигнатата оценка на допуснатия участник „ОПТИКОМ“ ООД, Стара Загора съгласно показателите за оценка е:
Участник

Показател 1 (П1) – „Гаранционен срок на техниката”

Показател 2 (П2) – „Срок
за реакция при възникване
на технически проблем”

„ОПТИКОМ“ ООД, Стара
Загора

20 т.

30 т.

Комисията извърши оценка на офертата на „ОПТИКОМ“ ООД, Стара Загора по Показател 3 (П3) – „Предложена цена”

С този показател се оценява предложената цена за изпълнение на поръчката. Предмет
на оценяване ще бъде общата цена, получена като сбор от стойността на техниката, посочена
в Техническата спецификация и отразена в ценовото предложение.

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната формула:
където:

П3 = Cmin / Сn × 50,

− „Cmin” е предложената най-ниска обща цена.
− „Сn” е предложената обща цена на оценяваната оферта.
− „50” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.
Оценката на „ОПТИКОМ“ ООД, Стара Загора по Показател 3 (П3) – „Предложена цена” е следната:
П3 = Cmin / Сn × 50

П3 = 169 888,00 / 169 888,00 × 50 = 50 т.

Комисията определи комплексната оценка на „ОПТИКОМ“ ООД, Стара Загора, съгласно посочената в Методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по
всеки показател формула:
КО= П1 + П2 + П3

КО= 20 т. + 30 т. + 50 т. = 100 т.
С оглед на изложеното и на основание чл. 58, ал. 1, Комисията класира допуснатия
участник „ОПТИКОМ“ ООД, Стара Загора на І място с комплексна оценка от 100 т.
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Въз основа на резултатите от своята работа и извършеното класиране, Комисията
РЕШИ

Предлага на Възложителя, на основание чл. 181, ал. , във връзка с чл. 109 от ЗОП да
издаде Решение за определяне на участника „ОПТИКОМ“ ООД с ЕИК 030264696 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Цар Симеон Велики“ №1А, представлявано от Веселин Тенев Генев – управител, за изпълнител, с който да бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на техника за третиране на
биоразградими отпадъци за нуждите на община Монтана“.
Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя да утвърди Протокол № 1 от 07.06.2017 г., Протокол № 2 от 14.07.2017 г. и настоящия Протокол № 3 от 03.08.2017 г. за дейността на Комисията за извършване на подбор, разглеждане и класиране на офертите.
Настоящият протокол се състави и подписа на 03.08.2017 г.

Комисията приключи своята работа на 03.08.2017 г., като настоящият протокол, заедно с цялата документация бе предаден на Възложителя.
Председател:
Членове:
1.

*
(Деян Димитров)
*
(Елена Томова)

2.

*
(Галя Петкова-Любенова)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

*
ЗЛАТКО ЖИВКОВ
Кмет на Община Монтана

Дата на получаване на протокола: 07.08.2017 г.

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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