ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена със Заповед №ЗОП – 40Б от 21.10.2019 г. на
Кмета на община Монтана
Днес, 21.10.2019 г., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
и ЧЛЕНОВЕ:

Деян Георгиев Димитров – директор „Европейска интеграция и икономическо развитие” в Община Монтана
1.
2.

Вася Йорданова - Симеонова – началник отдел „ПОПОФТЗ” в Дирекция „ЕИИР“ на Община Монтана.

Таня Цветанова – мл. експерт „ОПОФП” към Дирекция „ЕИИР” на
Община Монтана.

1.

на основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение №
ЗОП - 40А от 04.10.2019 г. за разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на пряко договаряне с предмет:
„Доставка на транспортно средство (автомобил - нов) за извършване на мобилна услуга „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания в Община Монтана“, Административен договор № BG05M9OP001-2.0400112-C01

Договарянето с участника, поканен на основание чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП и чл.64,
ал.3 от ППЗОП – „ТИТ“ ООД гр. Враца представляван от Тони Георгиев Танков – управител, започна в 14:00 ч.
Комисията разгледа представените в оферта вх. № 70-00-1535 от 18.10.2019 г. (15:26
ч.) на участника документи, изискани в поканата:
1.
2.
3.
4.

Опис на представените към офертата документи за участие – приложение към Образец №1.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от участника,
Техническо предложение – Образец №3.
Ценово предложение на участника – Образец №4.

Представен е Електронен единен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП) – 1 бр. на електронен носител на участника „ТИТ“ ООД. Комисията извърши
проверка в Търговския регистър и установи, че дружеството се представлява от управителя Тони Георгиев Танков, който е и едноличен собственик на капитала. Съгласно учредителният акт на дружеството, едноличният собственик на капитала управлява и представлява същото и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му. Представяният еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от управителя и едноличен собственик на капитала Димитър Димитров.
Участникът е декларирал, че няма да възлага на трети страни изпълнението на част
от поръчката
I.

Техническото предложение на участника е изготвено съгласно одобрения от
Възложителя Образец №3 към Документацията за участие, като същото е надлежно подписано и подпечатано:

Участникът е предложил срока на доставка на превозното средство, предмет на обществената поръчка да бъде 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя.
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Участникът предлага доставеното превозно средство да има гаранционен срок 60
(шестдесет) месеца или 100 000 км. Считано от датата на приемането му без забележки.

Комисията реши, че Техническото предложение на участника съответства на минималните изисквания, заложени в Техническата спецификация.
II. В Ценовото предложение Участникът предлага да изпълни поръчката при
следните финансови условия:

Цена: 22 490 (двадесет и две хиляди четиристотин и деветдесет) лева без ДДС или 26
988 (двадесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и осем) лв. с ДДС.

Предложената от цена е крайна и включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката и не
подлежи на увеличение.

Участникът декларира още веднъж пред комисията, че е съгласен да изпълни посочената в
поканата дейност „Доставка на транспортно средство (автомобил - нов) за извършване
на мобилна услуга „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания в Община Монтана“, Административен договор №
BG05M9OP001-2.040-0112-C01 при условията, определени от възложителя, и при цената,
посочена в ценовото предложение.
Участникът отказа комисията да оповестява постигнатите с него договорености пред
останалите участници на основание чл. 67, ал. 3 от ППЗОП.
Настоящият протокол е съставен на 21.10.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Членове:

*

(Деян Димитров)

УЧАСТНИК: *

(Тони Танков)

1. *
(Вася Симеонова)
2. *
(Таня Цветанова)
* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗЗЛД.
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