РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за социално подпомагане

УТВЪРЖДАВАМ:………/П/…………
ГЕОРГИ ********
ДИРЕКТОР РДСП-МОНТАНА
/упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
съгласно Пълномощно № РД05-0569/31.10.2018г.
на Изпълнителния директор на АСП/

ДОКЛАД
От работата на комисия, назначена със Заповед № 12-РД01-0052 от 26.11.2018 г.
на Директора на РДСП - Монтана, за разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне 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 2017/2018г.”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦЕКОВ,
На 26.11.2018 г. в 10:30 ч. в в адм. помещение на РДСП - Монтана, пл.
„Жеравица" №1, ет.4, стая 402, се проведе първото публично заседание на Комисията
за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет "Доставка на
горива за отопление (черни въглища и / или букови дърва и / или газьол) за
нуждите на териториални структури на АСП на територията на област Монтана
за отоплителен сезон 2018/2019г.", назначена от Вас в състав:
Председател: Станка ********** – главен ********* в РДСП - Монтана;
Членове:
1. Йордан ************* – гл. ********** в РДСП - Монтана;
2. Лилия ************** – старши ******** в РДСП - Монтана;
3. Спаска ************* – гл. ******** в РДСП - Монтана;
4. Валери ************* – РДСП – Монтана *********.
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Процедурата е открита с Решение № 12-РД04-0859 от 13.11.2018 г. на Директора
на РДСП-Монтана - Георги ******, съгласно Пълномощно № РД05-0569 от 31.10.2018 г.
на Изпълнителния директор на АСП.
За обществената поръчка е изпратено решение в АОП, заведено в Регистъра за
обществени поръчки под Уникален номер № 878222.
Комисията започна своята работа след получаване на протокола по чл.48 ал.б от
ППЗОП.
Председателя на комисията запозна присъстващите със Заповед № 12-РД01-0052
от 26.11.2018 г. на възложителя за разглеждане, оценяване и класиране на подадените
оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко
договаряне с предмет: "Доставка на горива за отопление (черни въглища и / или
букови дърва и / или газьол) за нуждите на териториални структури на АСП на
територията на област Монтана за отоплителен сезон 2018/2019 г.".
На това първо публично заседание на комисията от 26.110.2018г. присъстваха
участници в процедурата, но не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Комисията започна своята работа след получаване на протокола по чл.48 ал.б от
ППЗОП.
Председателя на комисията оповести, че до 26.11.2018г. на индивидуализираното
служебно място, а именно в деловодствата на РДСП Монтана, пл. „Жеравица" №1, ет.4,
стая 401 е постъпило заявление за участие от поканената фирма „ЙОНИМОНТ” ООД
гр.Монтана, така като е описано в поканата за участие.
Комисията е приела и е обсъдила/договорирала с представителя на фирма
„ЙОНИМОНТ” ООД гр.Монтана всичко аспекти за доставка на индивидуализираните в
техническата документация твърди горива, сроковете за доставка , адресите на доставка,
както и ценовите параметри.
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
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удостоверителни документи за произход, качество и за измерване на съответните
доставяни количества.
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. 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.
Комисията единодушно реши, надлежно да бъде изготвен Доклад до Възложителя с
препоръка

за
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с

на
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ООД,

ул.Екзарх

гр.Монтана,
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с

представляващ Галина Монова, съгласно чл.112, ал. 7 от ЗОП при следните условия:
Доставките да се извършат съгласно техническата спецификация по 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 31.12.2018г.
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 договореност е 6937.50лева /Шест хиляди деветстотин тридесет и седем
лева и петдесет стотинки/ без ДДС.
На основание на разпоредбата на чл.42 от ЗОП, настоящият доклад следва да се
публикува в „Профила на купувача" на интернет страницата на Възложителя.
След извършването на горепосочените действия председателя на комисията закри
заседанието.
Решението на комисията, за изготвяне на настоящия доклад, бе взето единодушно.
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Днес 27.11.2018г. настоящият доклад ведно с Протокол № 1 от 26.11.2018г., от
работата на комисията се предаде на Възложителя за утвърждаване и вземане на
решение по чл.106, ал.б и чл.108 от ЗОП.
Дата на съставяне на настоящият доклад - 27.11.2018 г.

Председател:…………/П/…………

Членове:

1.

/П/

2.

/П/
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/П/

4.

/П/
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