ОБЩИНА МАКРЕШ - ОБЛАСТ ВИДИН
с.Макреш - 3850, ул. “ Георги Бенковски “ № 88 тел./факс 094 / 600 356
е-таП: такге5Н(а)ЬЛги5Еоге

МАКР ЕШ

УТВЪРЖДАВАМ
М ИТКО АНТОВ

^

съгласно заповед №540/27.11.2015 година
Кмет на община Макреш
Дата 28.07.2017 година

ПРОТОКОЛ
От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена
поръчка на стойност по чл.20, ал.З от ЗОП е предмет „Доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане
на Домашен социален патронаж — село
Макреш“.
Днес 26.07.2017 година в 09:00 часа в Заседателната зала на Община
Макреш, комисия назначена със Заповед № 196 от 26.07.2017 година на Кмета
на община Макреш за разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена
поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане па
Домашен социален патронаж - село Макреш“
се събра в състав:
Председател: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист
Членове:
1. Светла Вергилова Димитрова- Дирекция
„Административно обслужване“
2. Тихомир Иванов Георгиев - Гл. счетоводител
В срока за представяне на оферти
участници:

№
1.

Наименование на участника
подал оферта
„ТОП КОМЕРС ТРУП“ ЕООД,

са постъпили оферти от следните

Вх. номер
на офертата
№01

Дата и час на
получаване
19.07.2017
1

I

гр.София

2.

„АБ-ТЕРМ“ ООД, с. Еърляно, обл.
Кюстендил

година; 15:34
часа
№ 02

„АМОРЕИ“ ЕООД, гр. София
3.

№ 03

4.

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр.
София

№ 04

5.

„БРЕЙН ФОР БИЗНЕС“ ООД, гр.
София

№ 05

24.07.2017
година; 11:30
часа
24.07.2017
година; 13:00
часа
20.07.2017
година; 18.00
часа
24.07.2017
година; 15:15
часа

Преди започване на работа комисията подписа декларации по чл.103, ал.2
от ЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване, като
председателя обяви съдържанието на документацията и констатира следното:
Участник №1 - „ТОП КОМЕРС ТРУП“ ЕООД, гр. София
Участникът е представил всички необходими документи.
Към офертата си кандидатът е приложил доказателства за икономическо
и финансово състояние заверено копие на валидна застрахователна полица за
застраховка на участника, валидна за периода на изпълнение на договора;
доказателства за технически възможности и квалификация {списък на
доставките, идентично ш и сходно с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение); персонал с професионална компетентност
{списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата)', сертификат за управление на
качеството в съответствие с изискванията; сертификат внедряване система за
управление на здравето и безопасност на труда и парафиран проект на договор.
В офертата си кандидатът е направил следните предложения:
- Участник е обхванал всички видове доставки, но предложената
последователност за изпълнението не е детайлна а само маркирана ;
- Има несъществени пропуски между посочената технологична
последователност на доставките и техническия и човешкия ресурс;
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- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии
са приложими към предмета на поръчката, но не са подробно описани и не са
придружени с декларации за съответствие към техническата оферта.
Срок за изпълнение на поръчката - 30 работни дни.
Гаранционните срокове за всички видовете доставки са 12 месеца.
Валидна застрахователна полица за застраховка на участника.
Комисията го допуска до оценка на техническото предложение:
П1 = 20 точки
Предложение за цена - 24 807,50 лева;
Предлаганата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който
възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката.
П2 = (Ципи / Ц|) х 60 = 60 точки
П2 = 24 807,50: 24 807,50 X 60 = 60 точки
Комплексна оценка на офертата се извършва според обявения
критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл.
70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, определена след комплексна оценка на следните
показатели:
КО = П1+ П2 КО = 20 + 60 = 80 точки
Участник № 2 - „АБ-ТЕРМ“ ООД, с. Гърляно, обл. Кюстендил
Участникът е представил всички необходими документи.
Към офертата си кандидатът е приложил доказателства за икономическо
и финансово състояние заверено копие на валидна застрахователна полица за
застраховка на участника, валидна за периода на изпълнение на договора;
доказателства за технически възможности и квалификация (списък на
доставките, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с
удостоверения за добро изпълнение); персонал с професионална компетентност
(|списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата); сертификат за управление на
качеството в съответствие с изискванията; сертификат внедряване система за
управление на здравето и безопасност на труда и парафиран проект на договор.
В офертата си кандидатът е направил следните предложения:
- Последователно и детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на
поръчката;
- Ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си
предложение видовете доставки и последователността на тяхното изпълнение,
в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална
комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
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- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии
съответстват на технологичните изисквания към предложените видове
материали, придружени със съответните сертификати/декларации за
съответствие, приложени към техническата оферта;
Налице е пълно съответствие между описаната технологична
последователност на изпълнение на предвидените видове доставки и
изискванията на възложителя.
Срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни.
Гаранционните срокове за различните видовете доставки са от 48/24
месеца;
Валидна застрахователна полица за застраховка па участника.
Комисията го допуска до оценка на техническото предложение:
П1 =40 точки
Предложение за цена - 24 945,00 лева;
Предлаганата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който
възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката.
П2 = (Ципи / Щ х 60
П2 = 24 807,50:24 945,00 X 60 = 59,67
Комплексна оценка на офертата се извършва според обявения
критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цепа, съгласно чл.
70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, определена след комплексна оценка на следните
показатели:
КО - П1+ П2 КО = 40 + 59,67 = 99,67 точки
Участник №3 - „АМОРЕИ“ ЕООД, гр.София
Участникът не е представил всички изискани и необходими документи.
В представената документация липсва застрахователна полица.В
представеното техническо предложение участника не е посочил предлаганите
гаранционни срокове за различните видове доставки. Не е представен списък
на изпълнението договори и персонала, с който ще се изпълни предмета на
поръчката.
В документацията няма приложена концепция за изпълнение на
поръчката и комисията не може да извърши оценката по критерии „Концепция
за изпълнение“.
Комисията ие допуска до оценка па техническото предложение:
Предложението за цена е в размер на 25 448,00 лева без ДДС, което е
над обявената стойност от възложителя;
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Участник №4 - КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София
Участникът не е представил всички изискани и необходими документи.
В представената документация липсва застрахователна полица. Не е
представен списък на изпълнението договори и персонала, с който ще се
изпълни предмета на поръчката.
Комисията не допуска до оценка на техническото предложение:
Предложението за цена е в размер на 24 550,67,00 лева без ДДС;
Участник № 5 - „БРЕЙН ФОР БИЗНЕС“ ООД, гр. София, ж.к. „Полигона“,
бл. 5, вх. Б
Предлаганата от участника цена в офертата е 26 550 лева без ДДС и не е
съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за
изпълнение на поръчката и съгласно указанията в документацията, оферти,
надхвърлящи посочената максимална
обща стойност за изпълнение на
поръчката над 24 979 /двадесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и
девет/ лева без ДДС ще бъдат отстранявани, поради несъответствие с това
предварително обявено условие.
Комисията предлага па Кмета на Община Макреш да бъде сключен
договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж
на оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - село
Макреш“ с допуснатия участник «АБ ТЕРМ» ООД, с ЕИК: 109569979 с
предложена цена за изпълнение 24 945 /двадесет и четири хиляди деветстотин
и четиридесети пет/ лева без ДДС.
Настоящият протокол се подписа на 28.07.2017 година и ведно с цялата
документация по проведената обществена поръчка беше предадена на Кмета на
Община Макреш за утвърждаване.
КОМ ИСИЯ

Рени Христова Длъгнекова
Членове:
Светла Вергилова Димитрова

Гихомир Иванов Георгиев
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