РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за социално подпомагане

ПРОТОКОЛ №1
от дейността на комисия, назначена със Заповед № 12-РД01-0052/26.11.2018 г. на
Директора на РДСП - Монтана, за извършване на пряко договаряне в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне:
отопление

/черни

въглища

и/или

букови

дърва

и/или

„Доставка на горива за
газьол/

за

нуждите

на

териториалните структури на АСП на територията на област Монтана за отоплителен сезон
2018/2019г.”.
На 26 Ноември 2018 година от 10:30 ч. (в адм. помещение на РДСП - Монтана, пл.
„Жеравица" №1, ет.4, стая 402, се събра Комисия в следния състав:

Председател: Станка *********** – главен ********** в РДСП - Монтана;1
Членове:
1. Йордан ************* – гл. ************* в РДСП - Монтана;
2. Лилия ************** – старши *********** в РДСП - Монтана;
3. Спаска *************** – гл. *********** в РДСП - Монтана;
4. Валери ************** – РДСП – Монтана - ***********.

Комисията започна своята работа в 10:30 ч. Председателят откри заседанието,
запозна членовете с правилата за работа на Комисията, съгласно изискванията на ЗОП и
ППЗОП и представи представителя на фирма „ЙОНИМОНТ” ООД гр.Монтана Галина
********** – управител и съдружник на фирмата.
Съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП всички членове на комисията попълниха
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за
масово осведомяване.
Етап I.
Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за
подбор.
ВАЖНО: При номиниране на членове на комисията следва да се спазват изискванията за професионална
компетентност съгласно чл. 103 от ЗОП! Заповедта по чл. 103 от ЗОП следва да бъде издадена в срока по ал. 5
на същия член, т.е. в деня на първото публично заседание на комисията.
1
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В тази връзка комисията направи следните констатации:
В съответствие с разпоредбата на чл. 23, ал. 6 ЗТР, комисията направи разпечатка
от Търговския регистър на актуалното състояние на участника.
Участникът е представил: Приложение №1 – Заявление за участие в пряко
договаряне; еЕЕДОП подписан електронно; Документ за регистрация по ЗДДС; Техническо
предложение за доставка със срокове; Ценови параметри.
Представени са изисканите от възложителя образци, като са попълнени и всички
релевантни полета в ЕЕДОП относно обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и 2
ЗОП. Участникът също така е декларирал в ЕЕДОП извършени през последните 3 години
три доставки с предмет и обем идентичен или сходен с този на настоящата обществена
поръчка. Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка.
Във връзка с горните констатации и на основание чл.54, ал.8 и 9 ППЗОП, комисията
единодушно

РЕШИ:
I. По отношение на участник „ЙОНИМОНТ" ООД - гр. Монтана:

Участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, посочени в поканата за обществена поръчка, поставени от възложителя.
Не е приложима разпоредбата на чл.54, ал.8 ППЗОП.
Комисията взе решение участникът да бъде допуснат до процеса на пряко
договаряне.
Участникът е попълнил образеца на възложителя, като е предложил изисканите
съгласно техническата спецификация видове и количества горива, както следва:
-

общо 15 /петнадесет/ тона черни въглища, които ще бъдат доставени за ДСП –
Лом, гр.Лом, ул. ”Пристанищна” № 52.

-

общо 15 /петнадесет/ куб.м. букови дърва, от които: 5 куб.м. ще бъдат
доставени ДСП – Лом, гр.Лом, ул. ”Пристанищна” № 52 и 10 куб. м. - за ИРМ –
Бойчиновци, гр.Бойчиновци, ул.”Васил Коларов” №2 към ДСП - Монтана.

Предложеният от участника срок за изпълнение на обществената поръчка за
доставка на всеки от двата вида горива е еднократно през 2018г., което попада в рамките
на предвидения от възложителя краен срок, а именно - до 31.01.2018г.
Участникът предлага да достави изискваните от възложителя видове и количества
горива в предвидения срок и на посочените адреси на ИРМ - Бойчиновци и ДСП - Лом.
Също така е декларирал, че при предаване на стоките ще се представят необходимите
удостоверителни документи за произход, качество и за измерване на съответните
доставяни количества.
Тъй като поставеният от възложителя критерий за възлагане е „най-ниска цена",
съобразно чл.70, ал.2, т.1 ЗОП, то няма показатели за оценка, които да обхващат
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параметри от техническото предложение, поради което техническото предложение на
участника не подлежи на оценка по смисъла на чл.57, ал.2 ППЗОП.
След като се достигна до съгласие със срокове за доставка по място и количества
горива започна

II. Договаряне на ценови параметри
Крайна

цена

за

доставка

на

цялото

индивидуализирано

в

Техническа

спецификация на възложителя количества черни въглища и дърва за нуждите на
териториалните структури на АСП на територията на област Монтана за отоплителен сезон
2018/2019г. по решение на възложителя е 7 245.00 лева /Седем хиляди двеста
четиридесет и пет лева/ без ДДС.
Представителя на „ЙОНИМОНТ” ООД предлага крайна индивидуализирана цена за
цялото количество черни въглища и дърва цена от 6937.50лева /Шест хиляди деветстотин
тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС.
По този начин се изпълнява поставеното условие за най-ниска цена, предложената
цена от доставчика е по-ниска от максимално допустимата цена обявена от купувача,
което е условие за сключване на договор.
На основание чл.70, ал.2, т.1 ЗОП и на база критерия за оценка на предложението
„Икономически най-изгодно предложение", критерий за възлагане „най-ниска цена",
Комисията
РЕШИ:
ПРЕДЛАГА да се сключи договор за доставка на горива за отопление /черни
въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на
АСП на територията на област Монтана за отоплителен сезон 2018/2019г. с фирма
„ЙОНИМОНТ” ООД при единна обща цена за доставка на цялото количество oт всички
видове

горива

за

отопление,

индивидуализирани

в

Техническа

спецификация

на

възложителя за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област
Монтана за отоплителен сезон 2018/2019г. - 6937.50лева /Шест хиляди деветстотин
тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ без ДДС.
На основание чл.112, ал.7 от ЗОП и във връзка с настъпилия зимен сезон и ниски
температури предлага на Директора на РДСП, упълномощено лице пo Чл.7, ал.1 от ЗОП
съгласно пълномощно на ИД на АСП да сключи договор за възлагане на обществена
поръчка с предмет „Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва
и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област
Монтана за отоплителен сезон 2018/2019г." без да се изчаква 14 /четиринадесет/ дневния
срок за обжалване.
- Срок за изпълнение - еднократно през 2018г.
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Комисията приключи своята работа на този етап на 26.11.2018г.

Председател:………/П/……………

Членове:

1.

/П/

2.

/П/

3.

/П/

4.

/П/

/П и */ на основание чл.42, ал.5 от ЗОП, във вр. с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
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