УТВЪРЖДАВАМ: /п/
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 27.09.2016 г., в 10.00 ч., в сградата на ПГСС „К.А.Тимирязев“, гр. Две
могили, ул. „Чавдар войвода“ № 1, на основание заповед № 8/20.09.2016 г. се проведе
заседание на комисия, назначена със Заповед № 1/16.09.2016 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;
За да отвори ценовите оферти на допуснатите за класиране кандидати,подали
заявки за участие в указаните срокове

1
2

Ценовите предложения на участниците са:
Участник
Ценово предложение
Без ДДС
Топливо – АД гр. Русе
206,33
ТEРM и КО ООД гр. София
247,00

№
1
2

ЦП 1 = 206,33:206,33х 60 = 60
ЦП2 = 206,33:247 х 60 = 50
Комисията пристъпи към комплексна оценка на постъпилите ценови предложения
Участник
П1
П2
Обща оценка
Топливо – АД гр. Русе
40
60
100
ТEРM и КО ООД гр. София
50
50
100

№

Оценка
С ДДС
247,60
296,40

60
50

На основание направените констатации и обявеният в заповед № 426/4.08.2016 г
критерий за оценка на предложенията : «Икономически най-изгодна оферта» комисията
взе единодушно:
РЕШЕНИЕ
Предлага на Директора да сключи договор за доставка на въглища за отопление на с
Топливо – АД гр. Русе
Комисията приключи своята работа на 27.09.2016 г., след което настоящият протокол,
заедно с цялата документация по поръчката се предава на възложителя за утвърждаване,
съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………..//п/
Румен Обретенов

ЧЛЕНОВЕ:

……………….. /п/
Юлиана Тодорова
…..………………/п/
Татяна Кънева

