РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция за социално подпомагане

УТВЪРЖДАВАМ:

/П/

ГЕОРГИ ***************
РДСП-МОНТАНА
/упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
съгласно Пълномощно № РД05-0318/23.05.2018г.
на Изпълнителния директор на АСП/

ДОКЛАД
За

дейността

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,
оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка по чл. 73,
ал. 1 от ЗОП, обявена с обява с предмет „Доставка на топлинна енергия за
нуждите на РДСП Монтана и ДСП Монтана“.
Комисията е в състав, както следва:
Председател: Йордан ********** – ********** в РДСП - Монтана;
Членове:
1. Росица ************** – ********* в РДСП - Монтана;
2. Спаска ************** – ********* в РДСП - Монтана;
3. Десислава *********** – ********* в РДСП -Монтана;
4. Валери ********** – ********** в РДСП - Монтана.

Определеният срок за работата на комисията е не по-късно от 20.11.2018г.
Промени в хода на работата на комисията, свързани със сроковете, задачите и
състава ѝ, не са извършвани. Комисията проведе две заседания.
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ:
На 11.11.2019г. е проведено заседание на комисията, за отваряне на
постъпилите оферти и проверка на съответствието на представените документи от
участниците с критериите за подбор на Възложителя.
В 11:00часа, председателят на комисията откри заседанието, на което

присъстваха всички членове на комисията. Представители на участниците не
присъстваха. Не присъстваха и други лица.
На председателя на комисията бе предадена получената в деловодството на
РДСП-Монтана една оферта и протоколът по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Председателят на комисията прочете Заповед №12-РД01-00-0079/11.11.2019г.
на Възложителя, след което всички членове на комисията попълниха декларации по
чл. 103, ал. 2 от ЗОП, чл.51, ал.13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП.
Председателят на
заседанието,

че

до

комисията уведоми

16:00часа

на

надлежно в публичната

08.11.2019г.,

на

част на

индивидуализираното

в

обявлението за обществената поръчка служебно място, а именно: в деловодството на
РДСП-Монтана, находящо се в гр. Монтана, пл. "Жеравица" № 1/административната
сграда на областна администрация/, ет. 4, стая 401, е постъпила 1/една/ оферта,
която е надлежно деловодно регистрирана и съхранявана в деловодството на РДСПМонтана, до момента на провеждане на първото заседание на комисията, както
следва:
1. „Топлофикация"

АД

гр.

Монтана

с

оферта

вх.

№12-26-00-

0993/07.11.2019г., 12:20 ч.
Комисията

констатира,

че

офертата

е

подадена

в

указания

срок,

в

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, в запечатан непрозрачен и с
ненарушена цялост плик, както и, че участникът в процедурата по възлагане на
обществената поръчка е представил само една оферта, съгласно изискванията на чл.
101, ал. 8 от ЗОП.
Комисията пристъпи към отваряне на единствената оферта подадена от
„Топлофикация" АД гр. Монтана съгласно нормативно установения ред.
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.
В съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членове на
комисията подписаха Техническото предложение и плика с надпис: "Предлагани
ценови параметри".
След извършване на гореописаните действия, в 11.10 часа, публичната част от
заседанието на комисията бе закрита, на основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП.
На 08.11.2019г., в 11:10часа, комисията в неизменен състав, продължи
заседанието си, с разглеждане на представените в офертата на участника документи,
относно съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя в
Документацията.
При прегледа на представените от участника документи, комисията констатира
следното: В представените от „Топлофикация" АД гр. Монтана документи, липсват
пропуски и забележки.

Предвид гореизложеното, комисията взе следното решение:
С установяването на гореизложената информация, комисията счете, че
участникът отговаря на поставените в Документацията за участие в процедурата
изпълнение на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, поради следните
причини: Участникът е приложил доказателство за необходими възможности и
средства за изпълнение на поръчката.
Комисията провери и актуалния правен статус на участника, чрез справка в
интернет страницата на търговския регистър, от която се установи, че същият е
действащ търговец.
Комисията констатира, че представеното от участника „Топлофикация" АД гр.
Монтана

техническо

предложение,

съответства

на

параметрите,

посочени

в

Техническата спецификация от Документацията за участие.
Предвид гореизложеното, комисията взе следното решение:
1.

Допуска

до

отваряне

на

плик

"Предложени

ценови

параметри",

участника „Топлофикация" АД гр. Монтана.
2.

Следващото заседание за отваряне на ценовото предложение на

допуснатия участник „Топлофикация" АД гр. Монтана в открита процедура изпълнение на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет: „доставка на
топлинна енергия за нуждите на РДСП Монтана и ДСП Монтана“, да се проведе
на: 18.11.2019г. в 11:00 часа, в адиминстративната сграда на РДСП-Монтана, на
адрес: гр. Монтана, пл."Жеравица" № 1, ет.4, стая № 402.
В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП беше публикувано съобщение на
сайта на Агенция за социално подпомагане в раздел „Профил на купувача", в
електронното досие на настоящата обществена поръчка.
Всички решения на комисията бяха взети единодушно.
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
На 18.11.2019г., от 11:00 часа, в административната сграда на РДСП-Монтана,
находяща се в гр. Монтана, пл."Жеравица" № 1, ет.4, стая № 402, се проведе
публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед на
директора на РДСП-Монтана и упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно
Пълномощно № РД05-0318/23.05.2018г., за извършване на подбор на участниците,
разглеждане,

оценка

и

класиране

на

подадените

оферти

за

изпълнение

на

обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от ЗОП предмет: „Доставка на топлинна
енергия за нуждите на РДСП Монтана и ДСП Монтана“ 2019/2020г.”
В 11.00часа Председателят на комисията откри заседанието, на което
присъстваха всички членове на комисията.

Комисията констатира, че в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, участникът
в процедурата е уведомен за мястото, датата и часа на отварянето на ценовото
предложение, чрез публикуване на съобщение в официалната интернет страница на
АСП, в Раздел „Профил на купувача", в електронното досие на настоящата
обществена поръчка.
На това публично заседание на комисията, не присъства участникът в
процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване или други лица.
Председателят съобщи резултатите от работата на комисията, отразени в
Протокол № 1 и пристъпи към отваряне и оповестяване на предлаганата ценова
оферта, поставена в плика с надпис: "Предлагани ценови параметри" на допуснатия
участник - „Топлофикация" АД гр. Монтана. Комисията констатира, че ценовото
предложение е представено в запечатан непрозрачен плик, изготвено съгласно
образеца, съдържащ се в Приложение № 2 от документацията за участие и отговаря
на изискванията на Възложителя.

Офертата на „Топлофикация" АД гр. Монтана съдържа следното ценово
предложение:
1.

Крайна цена за доставка за целия период на отопление е 8600 лв. без

ДДС, което напълно отговаря на заложената финансова рамка в документацията.
С обявяване на ценовото предложение на участника, приключи публичната
част от заседанието на комисията.
Комисията продължи в закрито заседание своята работа, като разгледа
подробно ценовото предложение на допуснатия участник, за съответствието му с
обявените от Възложителя условия. Възложителят, на основание чл. 70, ал.2, т. 1 от
ЗОП определя икономически най-изгодната оферта, като е посочил критерии за
възлагане - „най-ниска цена".
Представеното от участника ценово предложение съдържа оферирана крайна
цена отоплителния период. Участникът е оферирал цена за доставка на топлинна
енергия. Предложената от участника цена /без ДДС/ за цялостното изпълнение на
обществената поръчка не надвишава обявения от Възложителя финансов ресурс.
Представената от „Топлофикация" АД гр.Монтана оферта, отговаря в пълна
степен на предварително обявените условия от Възложителя, а предложената от
участника цена, на обявения от Възложителя финансов ресурс.
Въз основа на извършената оценка,

Комисията реши:
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и с оглед посоченият в
Документацията на обществената поръчка критерий за възлагане „най-ниска цена", комисията класира на първо и единствено място
допуснатия участник - „Топлофикация" АД, гр. Монтана.

Всички решения на комисията бяха взети единодушно.

Въз

основа

класиране

на

на

извършения

подадената

оферта

подбор,
и

разглеждане,

класирането

на

оценка

и

участника

в

откритата процедура,
КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА:
За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „ доставка на
топлинна енергия за нуждите на РДСП Монтана и ДСП Монтана за
отоплителен

сезон

2019/2020г.",

класирания

на

първо

място

в

проведената процедура участник - „Топлофикация" АД, гр. Монтана. На
основание чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията предлага да бъде
сключен

договор

с

класирания

на

първо

място

участник

-

„Топлофикация" АД, гр. Монтана.

Неразделна част от настоящият протокол са и следните документи, изготвени
и подписани от комисията:
1.

Протокол № 1;

2.

Протокол № 2.

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП,
комисията предава настоящият доклад на 19.11.2019г. и цялата документация по
обявена процедура по чл. 73, ал. 1 от ЗОП на Възложителя, за утвърждаване.

Настоящият доклад е съставен на 19.11.2019г., в 15:30 часа.
Председател: ……………………/П/……………………
/Й.Цолов/
Членове:
1. …………………/П/……………………..
2. …………………/П/……………………..
3. …………………/П/……………………..
4. …………………/П/……….……………..

РДСП гр.Монтана 3400, пл. «Жеравица» №1, ет. 4, тел.: 096/305375, факс: 096/300766

montana-rdsp@asp.government.bg

