УТВЪРЖДАВАМ:
РУМЕН ИВАНОВ: /п. п./*
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Възложител съгласно Заповед № РД 15 - 1138 от
25.08.2016 г.
дата: 14.12.2016 г.

П Р О Т ОК ОЛ
на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(ППЗОП)
На 13.12.2016 г., в 11:00 часа, в стая № 102, в сградата Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РД 15 - 1686/13.12.2016 г.
на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016
г., със задача: разглеждане и оценка на получените оферти за обществена поръчка, по чл. 20, ал. 3,
т. 2 от ЗОП, възложена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява, с
предмет: „Доставка на оборудване хладилен шкаф с две врати за ДВХУИ – селище „Качулка”, обявена с обява изх. № 1200 - 473/30.11.2016 г., в състав:
Председател: Пепа Димитрова - Чиликова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности”, Община Сливен
и членове:
Таня Куманова – старши експерт, дирекция СДЗС, Община Сливен
Радина Христова – младши експерт, дирекция СДЗС, Община Сливен
Александрина Кънева – началник отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община Сливен
инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен
В определения от Възложителя срок - 07.12.2016 г., 17:00 часа, удължен до 12.12.2016 г.,
17:00 часа (Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти изх. №
1200 - 479/08.12.2016 г.) за обществената поръчка с горепосочения предмет е получена 1 (една)
оферта от следния участник:
1. ”БИС” ООД, гр. Бургас, к-с. „Изгрев”, бул. „Д. Димов“ бл. 164, магазин 6, вх. № 4704 3024/12.12.2016 г., 09:03 часа.
След получаване на офертата всички членове на комисията в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП подписаха и представиха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Комисията извърши проверка за присъствие на лица по чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и установи, че не присъства представител на участника.
След първоначално разглеждане на офертата комисията се увери, че е представена в запечатана, непрозрачна опаковка (плик), върху която освен наименованието на участниците са посочени: адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и наименование предмета на поръчката. Отбелязани са също входящ номер, дата и час на получаване в общината.
Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение, с което завърши публичната
част на заседанието.
Комисията реши приложените в офертата документи да бъдат сравнени с изискуемите от
Възложителя, след което да бъде класирана съгласно критерия за възлагане – Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: най-ниска цена, посочен в Обявата за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.
След проверка на приложените в офертата документи комисията установи, следното:
1. ”БИС” ООД, гр. Бургас:
Съгласно приложения Списък на документите същите са налице. Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в обявата.
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Комисията констатира, че съгласно представените документи за обществената поръчка офертата на участника отговаря на изискванията на Възложителя.
Във връзка с гореизложеното комисията допуска до класиране участника ”БИС” ООД,
гр. Бургас
Допуснатият участник е направил следното предложение:
1. ”БИС” ООД, гр. Бургас:
1.1. Предложена цена – 2 350,00 лева (две хиляди триста и петдесет лева) без ДДС или
2 820,00 лева (две хиляди осемстотин и двадесет лева) с ДДС.
Комисията няма да приложи чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т. к. участникът е един и не може да се
формира „средна стойност на предложенията на останалите участници по същия показател
за оценка”.
Критерият за възлагане на обществената поръчка е - Оптимално съотношение качество/цена
въз основа на: най – ниска цена.
На основание критерият за възлагане и предложената от участника цена за изпълнение на
обществената поръчка, комисията извърши следното класиране:
1. Първо място: ”БИС” ООД, гр. Бургас с предложена най – ниска цена - 2 350,00 лева
(две хиляди триста и петдесет лева) без ДДС
Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получената оферта, за
обществената поръчка комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3,
т. 2 от ЗОП, обявена с обява изх. № 1200 - 473/30.11.2016 г., с предмет: „Доставка на оборудване
хладилен шкаф с две врати за ДВХУИ – селище „Качулка”: ”БИС” ООД, гр. Бургас.
Настоящият протокол се представи на Възложителя, за утвърждаване, съгласно чл.
97, ал. 4 от ППЗОП на 13.12.2016 г.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*
Заместник–кмет на община Сливен
съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от
25.08.2016 г.
получил протокола на 13.12.2016 г.
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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