Община Добричка, град Добрич
Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina(&dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bcj

о
с,

3
кьм

Г

ПРОТОКОЛ
№2
за дейността на комисията, назначена със Заповед № 1493/ 29.12.2014 г. на кмета на община
Добричка за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и
Бранище" с две обособени позиции, открита с решение № 1385/ 24.11.2014 г. и публикувана
преписка № 00159-2014-0030 в Регистъра на Агенцията по обществените поръчки.
На 09.01.2015 г. от 14:30 часа в зала 108 на общината, комисия в състав:
Председател:
Илдъз Юнус - Зам. - кмет ЕППИР;
Членове: 1. Цветан Георгиев - Юрист - консултант;
2. Даниела Тодорова - Директор дирекция ЕППИР;
3. Детелина Иванова - Гл.експерт ЕУП;
4. Дияна Койчева - Ст.специалист счетоводител.
се събра да отвори ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително
обявените условия на възложителя.
I. Откритата/публичната част от заседанието на комисията.
Председателят откри публичното заседание на комисията за отваряне и оповестяване на
ценовите оферти на допуснатите до този етап участници.
Комисията установи, че съобщенията до тримата участника относно датата, часа и
мястото на отваряне на ценовите оферти са получени, видно от потвържденията за
получаване от участниците по електронен път.
На заседанието на комисията не присъстваха участници в процедурата, както и
представители на средствата за масово осведомяване и други лица.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на допуснатите оферти по поредност
на приемането им и оповести предлаганите цени от участниците.
Предложените ценови предложения са както следва:

№

Наименование на участника

по
ред
1

„ИМПРЕСИЯ - 99" ООД

2

„МЕТАЛПЛАСТ
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
„АС - СТРОИ" ЕООД

3

обособена позиция №1 обект с.Ведрина
Предложена цена (в лева
без вкл. ДДС)
8797,53

обособена позиция №2 обект с.Бранище
Предложена цена (в лева
без вкл. ДДС)
5319,84

9680,10

5741,00

10500,30

6102,50

След извършването на тези действия публичната част от заседанието на комисията
приключи.
II. Закрито заседание на комисията.
Комисията в същия състав продължи в закрито заседание работата си, като пристъпи към
извършване на проверка за съответствие на ценовите предложения на участниците с:
- обявените от възложителя и предложени от участника количества;
- предложеното количество, единична цена и обща стойност.
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1. Пликове № 3 с надпис „Предлагана цена", представени от участника „ИМПРЕСИЯ 99" ООД съдържат Ценово предложение, изготвено по образец - Приложение № 10 от
документацията за участие. В този документ комисията не откри несъответствия с обявените
от възложителя и предложени от участника количества за детските съоръжения и парковите
елементи. Предложената цена от участника отговаря на предварително обявените условия на
възложителя.
2. Пликове № 3 с надпис „Предлагана цена", представени от участника „МЕТАЛПЛАСТ
ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД съдържат Ценово предложение, изготвено по образец - Приложение
№ 10 от документацията за участие. В този документ комисията не откри несъответствия с
обявените от възложителя и предложени от участника количества за детските съоръжения и
парковите елементи. Предложената цена от участника отговаря на предварително обявените
условия на възложителя.
3. Пликове № 3 с надпис „Предлагана цена", представени от участника „АС - СТРОИ"
ЕООД съдържат Ценово предложение, изготвено по образец - Приложение № 10 от
документацията за участие. В този документ комисията не откри несъответствия с обявените
от възложителя и предложени от участника количества за детските съоръжения и парковите
елементи. Предложената цена от участника отговаря на предварително обявените условия на
възложителя.
След като разгледа пликове № 3 с надпис „Предлагана цена", съгласно критериите за
оценка на офертите, заложени в документацията и обявлението за възлагане на обществената
поръчка - „най-ниска цена" и на основание чл.71, ал.З от ЗОП, комисията направи следното
класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия:
За обособена позиция №1 - обект с.Ведрина
Първо място - „ИМПРЕСИЯ - 99" ООД, със седалище и адрес на управление: град
Провадия, ул.Дунав № 86, ЕИК 103500780, представлявано от Светослав Любенов Атов управител - 8797,53 лева без вкл. ДДС;
Второ място - „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на
управление: град Русе, ул.Йосиф Цанков № 16, ЕИК 117668770, представлявано от Анелия
Тодорова Георгиева - управител - 9680,10 лева без вкл. ДДС;
Трето място - „АС - СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Русе,
ул.Петко Д. Петков № 8, ЕИК 117623848, представлявано от Светозар Тодоров Стефанов управител - 10500,30 лева без вкл. ДДС.
За обособена позиция №2 - обект с.Бранище
Първо място - „ИМПРЕСИЯ - 99" ООД, със седалище и адрес на управление: град
Провадия, ул.Дунав № 86, ЕИК 103500780, представлявано от Светослав Любенов Атов управител - 5319,84 лева без вкл. ДДС;
Второ място - „МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на
управление: град Русе, ул.Йосиф Цанков № 16, ЕИК 117668770, представлявано от Анелия
Тодорова Георгиева - управител - 5741,00 лева без вкл. ДДС;
Трето място - „АС - СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Русе,
ул.Петко Д. Петков № 8, ЕИК 117623848, представлявано от Светозар Тодоров Стефанов управител - 6102,50 лева без вкл. ДДС.
Комисията предлага на възложителя класираният на първо място по обособена позиция
№1 - обект с.Ведрина участник, да бъде определен за изпълнител на обществена поръчка с
предмет „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и
Бранище" с две обособени позиции.
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Комисията предлага на възложителя класираният на първо място по обособена позиция
№2 - обект с.Бранище участник, да бъде определен за изпълнител на обществена поръчка с
предмет „Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ведрина и
Бранище" с две обособени позиции.
За разглеждането, оценяването и класирането на офертите се състави настоящия протокол
и подписа от всички членове на комисията на 12.01.2015 г. Протоколът се предаде на
възложителя заедно с цялата документация за вземане на решение по чл.73 от ЗОП.

Председател
Членове:

Приел:
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(Цветан Георгиев);
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