РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за социално подпомагане

ПРОТОКОЛ
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП)

На 11.11.2019 г., в 11.00 ч., в сградата на РДСП - Монтана, пл. „Жеравица“ №1,
ет.4, ст.402 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № № 12-РД01-000079/11.11.2019г. на Възложителя/Директор на РДСП-Монтана и упълномощено лице по
чл. 7, ал. 1 от ЗОП/, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и
класиране на подадените оферти процедура по глава 20 от ЗОП:

„Доставка на

топлинна енергия за нуждите на РДСП гр. Монтана и ДСП гр.Монтана" по реда на
чл. 73, ал. 1 от ЗОП, обявена с обява изх. № 12-24-00-0985/01.11.2019 г., в състав:

Председател: Йордан ********** Цолов – ************ в РДСП - Монтана;
Членове:
1. Росица ********* – ******** в РДСП - Монтана;
2. Спаска ********** – *********** в РДСП - Монтана;
3. Десислава ********** – ********** в РДСП -Монтана;
4. Валери ********* – ************ в РДСП - Монтана.

Председателят на комисията получи от служител в деловодството на РДСПМонтана, срещу подпис, Списък на участниците, подали оферти за участие в
обществената поръчка.
В срока по чл. 188, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за участие в
обществената поръчка е получена 1 (една) оферта:
„Топлофикация" АД гр. Монтана с оферта вх. №12-26-00-0993/07.11.2019 г.,

12:20 ч.;
В срока, съгласно изискванията на чл. 188, ал. 2 от ЗОП, не са получени други
оферти.
Всеки член от Комисията попълни и представи Декларация за обстоятелствата
по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
При отваряне на офертите не присъства представител или упълномощен
представител на участника.
След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно
целостта на плика, съдържащ офертата, комисията пристъпи към отварянето й и
разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, поставени от
Възложителя:
„Топлофикация” АД с ЕИК 111036109 и със седалище и адрес на управление
гр. Монтана, ул. „Цар Самуил” №24, представлявано от Благой Тодоров Каменов –
Изпълнителен

директор.

Тел.

096398101,

факс:

096398121,

e-mail:

toplofikacia@overgas.bg
След проверка на документите в подадената оферта комисията установи, че
участникът е представил всички документи в съответствие с изискванията на
Възложителя в обявата и документацията за участие.
Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни.
Офертата
документите,

на

опис

участника
на

съдържа

представените

техническо

документи,

предложение,

както

и

отделен

съдържащо
запечатан

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ЗОП четирима от членовете
на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани
ценови параметри".
Комисията

оповести

представените

документи

и

установи,

че

същите

съответстват на подробния опис, който е неразделна част от офертата.
В 11:10 часа след извършване на горепосочените действия, председателят на
основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП закри публичната част от заседанието на
комисията.
На 11.11.2019 г. в 11:10 часа комисията продължи своето заседание в
неизменен състав, в което провери наличието и редовността на представените
документи от участника „Топлофикация” АД. Комисията констатира, че участника
„Топлофикация”

АД

е

представил

необходимите

документи

съответствие с изискванията поставени от Възложителя.

и

същите

са

в

Въз основа на гореизложените констатации, КОМИСИЯТА РЕШИ:
Допуска до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри" на участника
„Топлофикация” АД.
Решението на комисията бе взето единодушно.

Този протокол е завършен на 11.11.2019 г. в 11:50 часа.

Председател: …………………/П/………………………
/Й. Цолов/
Членове:
1. …………………/П/………………………..
2. …………………/П/………………………..
3. …………………/П/………………………..
4. …………………/П/………………………..
Заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от Регламент
(ЕС)2016/679

РДСП гр.Монтана 3400, пл. «Жеравица» №1, ет. 4, тел.: 096/305375, факс: 096/300766
montana-rdsp@asp.government.bg

