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Комисията за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита
процедура с предмет: ,,.Щоставка на строителни ц изолационни материалп за рехабилптацlля
на котлоагрегат J\i 1 на ,,Брикел" ЕА[ по три обособени позиции" - реф. J\Ъ 12002/2017г.

Относно: Резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез отltрита
процедура с предмет: ,rffocTaBKa на строителIlи и изолационни материали за рехабилrrтацrtrI
на котлоагрегат Л} 1 на ,,Брикел" ЕАfl по три обособени позиции" - реф. ЛЪ 12002/2017г.
Процедурата е открита с Решение J\Ъ 506/16.06.2017 г. на Изпълнителния директор
Решението е публикувано в АОП на 19.06.2016 г.
Уникаrтен номер на лоръчката в РОП: 00758-2017-0010
Вид на процедурата - открита процедура на основание чл. 132 във вр. с чл. 18, ал. 1 т.

зоп

l

от ЗО[l от

състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Сименов Монев

ЧЛЕНОВЕ:

р-л отдел ,.Търговски"

Антон Иванов Тунев - зам. началник цех ,,Строителство и изолации"
2, Кристиан Атанасов Баджаков юрисконсулт
1.

На основание чл. 10З, ал.3 от ЗОП, Комисията, назначена със Заповед Ng7З2/24,07,2017 r.,
състави настоящия доклад:

В предварително определения срок за подаване на оферти {2|,07 ,201'7 г. до 16: 1 5 часа) е
постъпила 1 (елна) оферта за участие по обособена позиция No 1",Щоставка на перлlrl,нll
материали" и по обособена позиция Nч 3 ",Щоставка на огнеупорни материали".
1.

Ns
ред
l

по

Подател на офертата за участие

Вх. номер

,.Рефран" EOOfl, гр. София

м1

дата и

час

на

Iтолччаване
2l .0'7 -2011l 14:20ч.

Стр,l

or,

.l

.

По обособена позиция Nl 2 ,,,Щоставка на вата" няма постъпили оферти.
2. На открито заседание, проведено на 24,0'7 .2017г, от 10:00 часа, в заседателната зала на
,,Брикел" ЕА,Щ, комисията отвори и разгледа постъпилата оферта от участника в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: ,,!оставка на строIlтел!III II
изолационнп материалп за рехабилитация на котлоагрегат N! 1 на ,,Брикел" EAfi по TplI
обособенп позиции" - реф. Л! l2002l20l1r. при следния ред:
. Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на участникtt.
. Председателят на комисията получи с приемо-предавателен протокол оферта, посr"ьпиrtа в
отдел .,Търговски" от участниIrа в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
открита процедура с предмет: ,,fiоставка на строителни и пзолацион}lII ]rrатерIlilлIl ,]il
рехабилитация на котлоагрегат ЛЪ 1 на ,,Брикел" EAff по три обособени позllцIлll" реф. М |20021201.7 г. Председателят на комисията обяви, че е постъпила 1/едип / бр.
оферта в определения за това срок:
,,Рефран" ЕОО!, гр. София - вх. Jф 1/21,07.2017 г.
Офертата е за участие в:
Обособена позиция No 1".Щоставка на перлитни материали"
Обособена позиция Nч З "!оставка на огнеупорни материали"
Комисията пристъпи към отваряне на единствената постъпила оферта от,,рефрап" Eoofl.
гр. София - вх. Nq 1/21.07.2017 г.
. Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комисията оповести
съдържанието на плика. Комисията установи, че са налични 2 (два) броя пликове с налllис
,,Предлагани це}lови параметри"за Обособена позиция Nq l и Обособена позиция N! j.
Пликовете са с не нарушена цялост. Трима от членовете на комисията подписа плLlковете
с надпис ,,Предлагани ценови параметри" и техническите предложения за Обособена
позиция J\Ъ 1 и Обособена позиция Ns 3.
Резултатите от проведеното заседание на 24.0'7.201'7 г. са обективирани в Протокоir Л!
0Il|2002120l'l , неразделна част от настоящия доклад,

.

.

3, На 31.07,2017 г., на закрито заседание в Заседателната зала на "Брикел" EAl(.

комисията провери наличието и редовността на представените от участника документ1l
установи:

. Участникът е представили всички необходими документи в съответствие

п

с

критериите за подбор на възложителя. без констатирани липса на докул,rенти и/и;tll
несъответстви я иlили други нередовности, включително фактическа грешка:
,,Рефран" ЕООД, гр. София.
о Участник, за който комисията е установила липса, непълнота или несъоl ветств1lе llit
информацията, включително нередовност или фактическа грешка и/tллlt
несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор: rrяпr:r
.

.

такъв участник.

Участникът, отговаря на обявените от Възложителя изисквания и предлоя(ението п,lу за
изпълнение на поръчката се допуска до разглеждане от комисията.
Резултатите от проведеното заседание на на 31.07.2017 г. са обективирани в Протоко;I
Np02l|200212017, неразделна част от настоящия доклад.

4. На 31.07.2017 г., на закрито заседание в Заседателната зала на "Брикел'' ЕА!.
комисията рaвгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката по Обособена
позиция Nq 1 и Обособена позиция No 3, на участника в обявената общес,гвена пор,ьчка с
предмет: ,,flocTaBKa на строителни и изолационни материали за рехабилитацIIя lIil
котлоагрегат Л! 1 на ,,Брикел" EAfl по три обособени позиции" - реф. JYэ 12002/2017 t.. tt

установи следното:
о Техническите предложения на участника отговарят на предварително обявените условлlя.
о Няма участник, предложен за отстраняване поради несъответствие на предложенията зir
изпълнение на поръчката с предварително пооочената в документацията на общесгвенаllt
поръчка техническа спецификация.
о Комисията допуска до отваряне на пликовете с предложените ценови параметри:
Стр,2

or,

-,l

По обособена позllция

ЛЪ1 ".Щоставка на перлитни

По обособена позицпя Л! 3:

материали"- ,,Рефран" ЕОО,Щ гр, Сос]lия

".Щоставка на огнеупорни материали"

-

,.Рефран"

ЕОО!

гр. Соt|lия

.

Резултатите от проведеното заседаЕие наlяаЗ1.0'/.2017 г. са обективирани в Протокол N!
NаOЗ/ 12002/2017, неразделна част от настоящия доIсrrад.
о На основание чл, 57, ал. 3 от ППЗоП на 02,08.2017 г. на профила на купувача на ..Брике;l'"
ЕД! се публикува съобщение до заинтересуваните лица относно часа и датата на отваряllе lla
пликовете с предложените ценови параметри.
5, С решение '764102.08,2017 г. на Възложителя е прекратена обособена позlrция Л! 2
,.!,оставка на вата"
6, На 07,08.2017г, от 10:00 часа в открито заседание в Заседателната зала на "Брикел''
'
ЕД,Щ, комисията пристъпи към отваряне на пликове с надпис: ,,Предлагани ценови параr\lетрll
на допус[lатият участник в обявената обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка на cTpotI,I,eJIHll
и изолационни материали за рехабилитация на котлоагрегат J\Ъ 1 на r,Брикел" ЕА! по трII
обособени позицип" - реф. М l2002?0l7l.
о Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на участника.
о Председателят на комисията оповести името на участника, допуснат до отваряне на
пликове с надпис: ,,Предлагани ценови параметри",
. Председателят на комисията отвори и оповести ценовото предложение на допуснатIlят
участник по обособена позиция ЛЪ 1 и обособена позиция Ns 3.
. С това приключи публичната част от работата на комисията.
7. На 17.08,20l7г., на закрито заседание комисията пристъпи къN,I разглеждане, оцеllt(il II
класиране на офертата, съгласно т. З,5 от документацията за участие, на участника в процедура с

предмет: ,,!оставка на строителнп и изолационни материали за рехабилtiтацlrtl }Ill
котлоагрегат Np 1 на ,,Брикел" ЕА[ по три обособени позиции" - реф. ЛЪ 12002/2017г. IIо

следните обособени позиции:
За обособена позиция М 1-"ffocTaBKa на перлитни материали".
о Участникът, по обособена позиция Nч1 "flocTaBKa на перлитни материа,rи", отговаря на
предварително заложените условия на възложителя в документаI{ията за уч?lс1,}lе в
обществената поръrIка.

Участник:
R

Прогнозно стойност
на Възлоrтtителя в лв,

107 500.00

i06 500.00

Предвид горното комисията предJIага на Възлохtителя за изпълнител на договора по
обособена позиция No 1 : ",Щоставка на перлитни материа,rи": .,Рефран" ЕООД, гр. Со(lия с
предлагана цена за изпълнение на поръчката - 106 500,00 .,IB. без .Щ!С
Мотиви: Предложението на участника отговаря на предварително обявеrtIrrе o,t,
Възлоrrtителя условия, Класирането е извършено съгласно т. 3.5 от flокументацията за участI]е. Hi-l
база предлоrкената цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !!С, DDP складова база lta
Възложителя в гр, Гълъбово(Инкотермс 2010) и включва всички разходи по доставката.

Комисията предлага rra Възложителя да не прилага чл.110, ал. 2, т. l or, ЗС)П la
обособена позиция JYэ l"ffocTaBKa на перлитнп материали" и да сключи логовор llo
обособеtrата позиция с ,,Рефран" ЕООД, гр. София с предлагана цена за изпълнение на поръLlката I06 500,00 лв. без ДДС.
Мотиви:
о !оставката на перлитни материали е изключително важна за ограничаване на зав1-1шеlIат|1
обца аварийност по рехабилитирания котлоагрегат, водеща до риск от заItижаване II|t
безопасността при работа и на КП! на центра-IIата, Влошаващото се техническо състоянlIе IIa
котела води до опасност от спирането му и до преустановяване на работа. Без спеIIIно
CTp3oTJ

довършване на рехабилитацията на КА 1 и въвеждането му в експлоатация, дружеството няNlа даt
е в състояние да поддържа в годност за работа, изискващите се поне 4 енергийни ltотелl,
съгласно Комплексно разрешително на ,,Брикел" ЕА.Щ. Ако преди нача[ото на отоплителIIllя
сезон не се въведе в експлоатация рехабилитиран коlел- др})кество tо Mo)l(e да бьде серl|озн()
затруднено да изпълнява задълженията си по чл.105 от ЗЕ към оператора на електроllреносна,l,а
мрежа за осигуряване на студен резерв, както и задълженията си към обществото по чл, 69 tr
чл,84, ал.4 от ЗЕ за сигурност на топлоснабдяването и на енергоснабдяването и за наде)I(днос,|, на]
произвежданата електрическа енергия с оглед гарантиране на сигурността на електроенергиriнатlt
система.
о Предлаганата от участника цена 106 500100 лв. е по-ниска от прогнозната стойнос,г
107 500,00 лв. за]ожена от Възложителя.

За обособенд позиция ЛЪ 3: "ffocTaBKa на огнеупорни материали"
о Участникът, по обособена позиция NЪЗ ".Щоставка на огнеупорни материали", отговаря }la
предварително залоя(ените условия на възложителя в обявлението за участие в обществената
LIKa.

п

Предложена стойност от о,Рефран" ЕООП в
лв. без ДДС:
184 000,00

t96 962.00

8. Предвид горното комисията предлага на Възлолtителя да се прекрати обособена позIlцIIя

Nl 3: "!оставка на огнеупорни матерлtали":
Правно основание: чл.1l0, ап. 2, т. 1 от ЗОП.
Фактическо основание: Подадена е само една оферта. Комисията счита, че трябва да се създаде
възмо)кност за реална конкуренция, с цел сключване на финансово изгоден договор. което прI,1

продължаване на процедурата не би се постигнало предвид факта, че предложената от ytIacTHIlKa
цена l96 9б2,00 лв., надхвърля прогнозната стойност 184 000,00 лв. заJIожена от Възлоrкителя. Прlt
условие, че в процедурата е подадена само едЕа оферта, която отговаря на предварLIтелн()
обявените условия на възложителя, са налице материаJIно правните предпоставки на чл. 1 10, irл.2.
т., от ЗОП, която дава възможност на възложителя да прекрати процедурата, Излолtените мотивtt
наIIъJIно отговарят на целите на Закона за обществени поръчки, регламентирани в чл.l, KaIсo Il l]a
принципите предвидени в чл.2 от ЗОП.
Резултатите от проведеното заседание на 17.08.2017г. са обективирани
1-1ротокол Nл
04l120021201,7 ., неразделЕа част от настоящия доклад.

в

ПрилоrrtеtIия:

Протокол М 0l/12002/2017
2. Протокол Ng 02l12002l2017
3. Протокол Ns 0З/l2002/20l7
4. Протокол Ng 04l12002l2017
1.

Настоящият доклад се състави и подписа на 18,08.2017 г.

Комисия:
Председател:

ИванМонев...,,,
LIленове:
1

.

Антон Тунев

2, Кристиан Бадrкаков
Стр .l от

.1

