РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за социално подпомагане

ПРОТОКОЛ
втора част
започнат на 18.11.2019г.

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

На 18.11.2019 г., в 10.00 ч., в сградата на РДСП - Монтана, пл. „Жеравица“
№1, ет.4, ст.402 се проведе второ заседание на комисията, назначена със Заповед
№ 12-РД01-00-0079/11.11.2019г. 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", 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.

На 18.11.2019 г. в 10.00 ч. в сградата на РДСП - Монтана, пл. „Жеравица“ №1,

ет.4, ст.402 се проведе второ публично заседание за разглеждане на ценовото
предложение на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „доставка на топлинна енергия за нуждите на РДСП Монтана и ДСП
Монтана“
Съгласно чл.57, ал.З от ППЗОП участника в процедурата беше уведомен за
мястото, датата и часа за отваряне на ценовото предложение, чрез съобщение
публикувано в „Профила на купувача" на интернет страницата на Възложителя.
На това публично заседание на комисията не присъстваха участници в
процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта на
допуснатия участник - „Топлофикация" АД гр. Монтана и констатира;
Ценовото

предложение

е

представено

в

запечатан

непрозрачен

плик,

изготвено съгласно образеца, съдържащ се в Приложение №2 към документацията
за участие и отговаря на изискванията на Възложителя. Плика е подписан от трима
представители на комисията.
Офертата на участника съдържа следното ценово предложение:

1. Крайна цена за доставка 8600 лв. без ДДС, което напълно отговаря на
заложената финансова рамка в документацията.

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП комисията пристъпи към оценка на
ценовото предложение на допуснатия участник, и водейки се от заложените
критерии за оценяване, а именно по най - ниска предложена цена, извърши
класиране.

Въз основа на гореизложените констатации, КОМИСИЯТА РЕШИ:

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и съобразно посочения в документацията
критерий „икономически най-изгодна оферта", комисията класира на първо и

единствено място участника - „Топлофикация" АД гр. Монтана.
Решението на комисията бе взето единодушно.
Този протокол е завършен на 18.11.2019 г. в 11:30 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

