ПРОТОКОЛ№3
от работата на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждането,
оценката и класирането на офертите в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за
населението в община Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на
въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в
община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с
алтернативни форми на отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна
среда“ 2014-2020 г., открита с Решение №ЗОП-37А от 12.06.2020 г. на Кмета на Община
Монтана, Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП и публикувано обявление
2020/S 116-281972 в Официалния вестник на Европейския съюз и
ID 983289 в Регистъра на АОП, номер на поръчката №00019-2020-0012
На 09.11.2020 г., в 14:00 часа се състоя публично заседание на Комисия назначена със
Заповед №ЗОП-37Б от 14.07.2020 г. на Кмета на Община Монтана в следния състав:
Председател:
Деян Георгиев Димитров – директор „ЕИИР“ в Община Монтана.
Членове:
1.

Калина Василева Асенова – гл. експерт „Търговия и защита на потребителя” към Дирекция „ЕИИР” на Община Монтана,

2.

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

На основание чл. 57, ал. 3, изр. 1 от ППЗОП, Комисията е обявила на 04.11.2020 г. чрез
съобщение в „Профила на купувача“ на община Монтана, датата, часа и мястото на отварянето
на ценовото предложение на допуснатия участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за населението
в община Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на
проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на
отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран
от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., открита с Решение №ЗОП-37А от
12.06.2020 г. на Кмета на Община Монтана, Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП
и публикувано обявление 2020/S 116-281972 в Официалния вестник на Европейския съюз и ID
983289 в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки, номер на поръчката №00019-20200012 - 09.11.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала на община Монтана - гр. Монтана, ул.
„Извора” 1, ет. 2.
На публичното заседание на Комисията не присъстваха представители на участниците в
процедурата, както и техни упълномощени представители или представители на средствата за
масово осведомяване.
Председателят на комисията съобщи имената на допуснатия участник до етап на отваряне на ценови предложения: „МОНТ 7 ХОЛДИНГ“ ООД.
Преди отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник, Комисията се убеди че ценовото предложение е представено в запечатана, непрозрачна опаковка
с ненарушена цялост.
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Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на „МОНТ 7 ХОЛДИНГ“ ООД.
Оповести се ценовото предложение, изготвено по Образец № 6 от Документацията за
участие в процедурата, подписано от лицето, представляващо участника, като бе прочетена
предложената цена, както следва:
Предлаганата обща цена за изпълнение е 82 600,00 (осемдесет и две хиляди и шестстотин) лева без включен ДДС.
Предлаганата обща цена за изпълнение е 99 120,00 (деветдесет и девет хиляди сто и
двадесет) лева с включен ДДС.
С горните действия приключи публичната част от заседанието, след което Комисията
придължи своята работа при закрити врати.
Комисията извърши подробна проверка на съдържанието на представеното ценово
предложение на участник „МОНТ 7 ХОЛДИНГ“ ООД и съответствието му с Образец № 6 от
Документацията за участие в процедурата. Комисията установи, че е налице съотвествие
между цифровия и словесен запис на отделните компоненти от представеното ценово
предложение. Ценовото предложение на участник „МОНТ 7 ХОЛДИНГ“ ООД не надвишава
максимално допустимата стойност на обществената поръчка.
Цената, предложена от участник „МОНТ 7 ХОЛДИНГ“ ООД е формирана, както следва:
Дейност

Предложена цена
(лева без ДДС)

Дейност 1. Изработване и излъчване на аудиоклип

18 900,00

Дейност 2. Подготовка и разпространение на информационно-разяснителни материали

19 000,00

Дейност 3. Разкриване и обслужване на информационен телефонен
номер

28 950,00

Дейност 4. Организиране и провеждане на срещи с граждани по
квартали / райони.

8 250,00

Дейност 5. Публикуване на информация в регионални печатни издания

7 500,00

Комисията извърши проверка на коректността на аритметичните сборове и
произведения по позициите от ценовата талица и установи, че същите са коректно изготвени.
С оглед на изложеното и на основание чл. 58, ал. 1, Комисията извърши следното
класиране:
ПЪРВО МЯСТО: Участник „МОНТ 7 ХОЛДИНГ“ ООД с предложена обща цена
82 600,00 (осемдесет и две хиляди и шестстотин)лева без ДДС и 99 120,00 (деветдесет и
девет хиляди сто и двадесет) лева с ДДС.
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Въз основа на резултатите от своята работа и извършеното класиране, Комисията
РЕШИ:
Предлага на Възложителя, на основание чл. 181, ал. 6, във връзка с чл. 109 от ЗОП
да издаде Решение за определяне на участник „МОНТ 7 ХОЛДИНГ“ ООД за изпълнител,
с който да бъде сключен договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка и провеждане на разяснителна кампания за населението в община Монтана за прилагане на мерки за подобряване качеството на въздуха в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран
от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., открита с Решение №ЗОП-37А от
12.06.2020 г. на Кмета на Община Монтана, Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от
ЗОП и публикувано обявление 2020/S 116-281972 в Официалния вестник на Европейския
съюз и ID 983289 в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки, номер на поръчката
№00019-2020-0012.
Предвид горното и на основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП, Комисията предлага на Възложителя да утвърди Протокол № 1 от 14.07.2020 г., Протокол № 2 от 17.07.2020 г. и настоящия Протокол № 3 от 09.11.2020 г. за дейността на Комисията за извършване на подбор, разглеждане и класиране на офертите.
Настоящият протокол се състави и подписа на 09.11.2020 г. от
К О М И С И Я:

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:

Председател:

*
(Деян Димитров)

*
(Златко Живков)

Членове:
1.

*

(Калина Асенова)
2.

25.11.2019 г.
(дата на получаване на
протокола)

*

(Таня Цветанова)

* Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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