УТВЪРЖДАВАМ:
СВЕТЛОЗАР ДОНЕВ
ДИРЕКТОР НА ПГСС „К.А.ТИМИРЯЗЕВ“
ГР.ДВЕ МОГИЛИ

ПРОТОКОЛ
На основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП) на 16.09.2016 г., в 10.00 ч., в сградата на ПГСС „К.А.Тимирязев“, гр. Две
могили, ул. „Чавдар войвода“ № 1, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед №
446/10.09.2016 г. на директора на ПГСС „К.А.Тимирязев“, със задача: Разглеждане, оценяване и
класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, обявена
с обява изх. № 254/12.09.2016 г., с предмет „Доставка на въглища за отопление“, в състав:
Председател: Румен Станков Обретенов – учител професионална подготовка

Членове:1.Юлиана Кънчева Тодорова – главен учител
2. Татяна Пенчева Кънева– ЗАС;
Съгласно Заповед № 447 от 12.09.2016 г срокът за получаване на оферти е
удължен с три дни, считано от 13.09.2016 г. до 15.09.2016 г...
Председателят на комисията получи от Татяна Пенчева Кънева– ЗАС пликовете с

подадените оферти подали оферти за участие в обществената поръчка. Комисията установи, че
са постъпили 2 (две) оферти от Топливо – АД гр. Русе, с вх. № 260/09.09.2016 г, в 14,40.ч и
ТEРM и КО ООД гр. София, с вх. № 265./13.09.2016 г. в 10,45 ч, след което в изпълнение на чл.
51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха Декларации относно изискванията
на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП, и пристъпиха към отваряне на офертата и проверка
за съответствие с условията за участие и изискванията, на които следва да отговаря.
На отварянето не присъства представител на участниците.
Комисията установи, че офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки, с
посочени върху нея данни в съответствие с изискванията на възложителя. В резултат от
разглеждането, комисията установи следното:
І. Офертите съдържа следните документи,
№ Съдържание
Топливо – АД ТEРM и КО
гр. Русе
ООД гр. София,
1
Образец № 1 - Административни сведения за изготвено е в изготвено е в
участника
съответствие с съответствие с
образец
образец
2
Образец № 2 - Списък на приложените документи
Изготвен
e изготвен
e
съгласно
съгласно
приложения
приложения
образец
и образец
и
описаните
в описаните в него
него документи документи
са
са налични в налични
в
офертата;
офертата;
3
Образец №3 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП в съответствие в съответствие с
(чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП)
с образеца
образеца
4
Образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП в съответствие в съответствие с
(чл.54, ал.1, т. 3-5 и по чл.55, ал.1 от ЗОП)
с образеца
образеца
5
Образец № 5 - Списък на извършени доставки за 1 в съответствие в съответствие с
г.
с образеца
образеца

6

7
8
9
10
11

Образец № 6 – Декларация за приемане на съдържанието
договора
е
в
съответствие с
образеца
Образец № 7 – Техническо предложение
в съответствие
с образеца
Образец № 8 – Ценово предложение
в съответствие
с образеца
Образец № 9 - Декларация за срока на валидност в съответствие
на офертата
с образеца
Проект на Договор за доставка
заверен
Документите са подписани от
Радослав
Христовуправител

в съответствие с
образеца
в съответствие с
образеца
в съответствие с
образеца
в съответствие с
образеца
заверен
Любомир
Стояновуправител

След като установи, че офертите съдържат всички документи, посочени в обявата,
комисията пристъпи към:
ІІ. Проверка за съответствие с условията за участие. В представените към офертата
декларации е декларирана липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че
дружествата – участници в обществената поръчка не са регистрирани и не са свързани с лица
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
ІІІ. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на
възложителя. След като разгледа техническите предложения, представени от участниците и
направи оценка на Показател П1 „Качествен показател” , комисията установи:

1. Показатели за формиране на комплексната оценка
1.1.

Качествени показател
Характеристика
Фракция
Съдържание на влага
Съдържание на сяра
Съдържание на пепел
Топлина при изгаряне

Показатели
От 6 до 60 мм
Под 15 %
Под 1 %
Под 15 %
Не по-малко от 5600 ккал

1.2. Предложена цена за изпълнение на поръчката
2. Определяне на комплексната оценка на офертите
КО = П1 + П2, където:
П1 е оценката на качествен показател
П2 е оценката на предложената цена за изпълнение на поръчката
Показател
Предложение за характеристики – П1
Предложена цена за доставка– П2

Максимален
брой точки
50
50

Относителна
тежест в КО
40 %
60 %

3. Етапи на оценка:
3.1. Първи етап – Оценка показател П1 „Качествен показател”
До оценка на показател 1 (П1) „Качествен показател” ще бъдат допуснати участници,
които са представили оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, съгласно
Обявата за събиране на оферти и информацията, публикувана в профила на купувача.

Критерии за определяне на Показател П1 „Качествен показател”
Подпоказател
Макс. бр.
точки
Фракция
10
Съдържание на влага
10
Съдържание на сяра
10
Съдържание на пепел
10
Топлина при изгаряне
10
Оценка на показател П1
Преди да премине към оценка на техническите предложения на участниците, комисията
проверява дали представената оферта отговаря на изискванията на възложителя,
посочени в обявата и в информацията, публикувана в профила на купувача.
Комисията предлага за отстраняване участник, в случай, че са налице едно или повече
от по-долу посочените обстоятелства:
- Не е представен сертификат или друг документ удостоверяващ произхода на
въглищата и качествените показатели
- Налице са „съществени отклонения“( над 1 %) между изискванията на възложителя
и предложената на доставчика, което ще доведе до некачествено изгаряне и ниска
отоплителна способност на въглищата.
Предвидените точки се намаляват според размера на отклонението между изискванията
на възложителя и предложената на доставчика.
След извършване на оцнека по посочените показателите,
както следва:
Топливо –
Русе
Характеристика
Изисквания
Показатели
Фракция
От 6 до 60 мм
13-50 мм
Съдържание на влага
Под 15 %
33,2%
Съдържание на сяра
Под 1 %
0,64%
Съдържание на пепел
Под 15 %
9,3 %
Топлина при изгаряне
Не по-малко от 5600 ккал 5856 ккал
Обща оценка

Комисията класира участиците,
АД гр. ТEРM и КО
София,
Оценка Показатели
10
6-60 мм
0
Под 15 %
10
Под 1 %
10
Под 15 %
10
6600 ккал
40

ООД гр.
Оценка
10
10
10
10
10
50

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията, не по-късно от два работни дни
преди датата на отваряне на ценовите оферти, обявява, най-малко чрез съобщение в
профила на купувача, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения,
при което право да присъстват имат лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Спазвайки изискванията на закона и Документацията за участие комисията
реши отварянето на Ценовите предложения на участници да бъде на 27.09.2016 година
от 09:00 часа в сградата на ПГСС „К.А.Тимирязев“, гр. Две могили”
Комисията изготви писмото, което да бъде качено на Профила на купувача и с
това приключи работа си на 16.09.2016г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................. Румен Обретенов
ЧЛЕНОВЕ: ................................... Юлиана Тодорова
...................................Татяна Кънева

