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ш

ЕАд
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6280
rр. Гьлъбово
обл Ст. Загора

протокол
Nq 04/l2002/2017
LIа 07.08.2017г. от 10:00 часа се проведе открито заседание в Заседателната зала на <Брикел>
ЕА! на комисия назначена със Заповед Np732124.0].2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Сименов Монев -

ЧЛЕНОВЕ:

р-л отдел ,,Търговски"

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

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията оповести имената на участниците, допусIlати до отваряне tlil
гlликовете,,Предлагани ценови параметри",
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на trликовете с надпис: ,,ПредлаганлI ценовII
параметри" от офертите на допуснатите участници, в обявената обществена поръчка с предN,Iет:
,,,Щоставка на строителни и изолационни материалп за рехабилитация на котлодгрегат Лi 1
на ,,Брикел" ЕАД по три обособени позицилl" - реф.ЛЪ l2002l20l7г.., по реда на пристигането Lt]!I
и обяви предлаганите цени по следните обособени позиции:
Обособена позиция J\Ъl ",Щоставка на
лЪ
1

Участник

,,Рефран" ЕООД, гр. Соdlия

обrца стойност за изпълIIеIlliс
на поръчката в .цв. без ДДС
106 500.00

Обособена позиция Л} З: ".Щоставка на огнеупорни материали"
J\!
1

Участник
,,Рефран" ЕООД, гр. София

обца стойност

за изпълнение
на поръчката в лв. без ДДС
196 962,00

С това приttлючи публичната част от работата на комисията.
На закрито заседание комисията пристъпи към разглех(дане, оценка и класиране на офер,гrтlе.
съгласно т.3.5 от документацията за участие, на участниците в процедура с предп{ет:
,,flоставка на строителни и изолацпонни материали за рехабилитация на котлоагрегат Лi 1
на ,,Брикел" ЕАД по три обособени позиции" - реф.J\Ъ l2002/20l1r.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:
Резултати от разглеждането на ценовите предложения (Плик - ,,ПредлаганLt ценови параме,l,рll")
за всяка обособена позиция.
I. По обособена позиция Л!I "flocTaBKa на перлитни материа,rи"
Стр, I от З

Участник

N'Q

1

обща стойност за изrrълнеll1.1е
на поръчката в лв, без ДДС

,,РеФран" ЕООД, гр, София

106 500,00

1,1. I_{eHoBaTa оферта (Плик - ,,Предлагани ценови параметри") на участника! по обособеIIа
позиция No 1, отговаря на условията на възложителя и комисията го допуска за участие в
класиране,
1.2. Съгласно чл.72, ал. l от ЗОП, комисията не извърши съпоставяне на ценовите предложенl.tя.
по обособени позиции, поради участието на един участник.
1.3. Комисията извърши оценка и класиране, съгласно условията на документацията за участие, tl?]
предложението на участника по обособени позиция Ns 1",Щоставка на перлитни материали":
J\!

l

,,Рефран"

ЕОО!,

Участник

Класиране
r06 500

гр. София

1.4. Комисията предлага за изпълнител на договора по обособена позиция Nэ 1 : "flocTaBKa на
перлитни материаltи": ,,Рефран" ЕОО,Щ, гр, София с предлагана цена за изпълнение на поръчката
106 500 лв. без !.ЩС.

Мотиви: ПредлоlItението на участника отговаря на предварително обявените от Възлоllttr,ге:I я
условия. Класирането е извършено съгласно т. З,5 от !окументацията за участие, lta база
предложената цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ,ЩflС, DDP складова база tta
Възлолсителя в гр, Гълъбово(Инкотермс 2010) и включва всички разходи по доставката, като l]al
п

ьрво място е учасl никът предложил най-ниска гакава.

Компсията предлага на Възложителя да не прилага чл,110, ал. 2, т.
позиция Л! l",Щоставка на перлитни материали"

1

от ЗОП за обособенit

Мотивп:

1.,Щоставката на перлитЕи материапи е изключително важна за ограничаване на завишената обща
аварийност по рехабилитирания котлоагрегат, водеща до риск от занижаване на безопасността прtt
работа и на КП! на централата. Влошаващото се техническо състояние на котела води до опасIIост
от спирането му и до преустановяване на работа. Без спешно довършване на рехабилитацията на
КД 1 и въвеждането му в експлоатация, дружеството няма да е в състояние да поддържа в годIItlст
за работа, изискващите се поне 4 енергийни котела, съгласно Комплексно разрешително rlil
,,Брикел" ЕА,Щ. Ако преди начаJIото на отоплителния сезон не се въведе в еItсплоатацllя
рехабилитиран котел, дружеството може да бъде сериозно затруднено да изпълнява задълженllята
си по чл.105 от ЗЕ към оператора на електропреносната мрежа за осигуряване на студен резеl]tl.
както и задълженията си към обществото по чл. 69 и чл.84, ал.4 от ЗЕ за сигурносr, Hir
топлоснабдяването

и на енергоснабдяването

и за надеждност

на произвежданата

електриlIеска

енергия с оглед гарантиране на сигурността на електроенергийната система.
2. Предлаганата от участника цена 106 500,00 лв. е по-ниска от лрогнозната стойност 107 500,00
лв. заложена от Възлоrrситеrrя.

II. По обособена позиция Nэ 3: "!оставка на огнеупорни материали"
J\ъ

1

Участник
.,Рефран" ЕООД, гр. София

Обща стойност за изпълне]lие
на поръчката в лв, без ДДС
196 962.00

2.1. I{eHoBaTa оферта (Плик - ,,Предлагани ценови параметри") на участника, по обособена
позиция NЪ i, отговарят на условията на възложителя и комисията го доtlуска за участие ts
класиране.
2.2. Съгласно чл,'72. ал. 1 от ЗОП, комисията не извърши съпоставяне на ценовите предложенI]я.
по обособени позиции, поради участието на един участник.

Стр.] от j

2.3. Комlлсията извърши оцеIlка и класираве, съгласно условията на докуN,Iентацията за учас,г1.1е.
предложението на участника по обособени позиция Nч l''locTaBKa на перлитни \,tаl ериали":

Участник

J\}

l

,,Рефран" ЕООД, гр. София

Класиране
196 962,00

З. Комисията предлага на Възлохtителя да прекрати обособена позиция

огнеупорни п,Iатериа,ти"

Правно осIIование:

No

"f{ocTaBKa

Har

:

чл. i 10, a:r. 2,

т. 1 отЗОП.

Фактическо основапие: Подадена е само една оферта. Комисията счита, че трябва да се създtце
възNIожност за реална конкуренция, с цел сключване на финансово изгоден договор, което lll]lt
продъля(аване на процедурата не би се постигнало предвид факта, че предложената от yrIacTHlllill
цена 196 962,00 лв,, надхвърля прогнозната стойност 184 000,00 лв, заложена от Възлолtttтеля,

При условие, че в процедурата е подадена само една оферта, която отговаря на предвар}iтелно
обявените условия на възложителя, са налице материfurно - правните предпоставки на чл.110, ал.2.
т.1, от ЗОП, която дава възможност на възложителя да прекрати процедурата, ИзлоlItените пlотtlвtI
напълно отговарят на целите на Закона за обществени поръчки, регламентирани в чл.l, както ll IIа
принципите предвидени в чл.2 от ЗОП.

!ата на приключване работата на комисията: 17.08,2017
Комисия:
Председател:
Иван Монев .....,.
Членове:
1 . Антон Тунев

Стр З clr

j

