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разглеждане Il оценка нд оферти и класпране на участници по реда на събиране нд офер,гlt
с обявд по чл. 20, ал.З от ЗОП

1, Описание на предмета на поръчката: ,,Абонаментно сервизно обслуrкване и
техническа поддръжка на Система за собствени непрекъснати измервания (QНИ) на
вредни емисии в изходящи димни газове на изпускащо устройство след Сои, както и на
оборудването за измерване на SO2 (серен двуокис) и О2 (кислород) ,ред и след COI,I на
,,Брикел" ЕА[", с реф. JФ 143004 - 2017- ОПнс

2.

Прогнозна стойност на поръчката: 57 000 лева без ДДС.

3.

Щата на отваряне на офертите: 1'7 ,1|.201'7 г., 10:00 часа. ЛУдължен срок на ocнoBaнlle
чл.188, ал.2 от ЗоП/.
На публичното отваряне не присъстваха представители на участниците.

4.

Получени оферти:

No по ред
1

Подател на офертата за участие

,,Радком 2004" ЕООД, гр. София

Вх. номер
Nа1

дата и час на полуiIаваtIе

16.11.2011/ 14:22ч.

Комисията отвори офертата. Председателят }Ia комисията обяви предложената цена, С
лриключи публичната част от работата на комисията.

,t,olзtt

5. На закрито заседание комисията разгледа офертата, оцени и класира същатд, I(llliтo
следва:
5.1 .Съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор:
5.1.1.Оферти, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за пt]лt](ll]:
Няма такива оферти
5.1 ,2. Оферти, които отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор:
,,Радком 2004" ЕООД, гр. София

-

5.2.Съответствие на техническото предложение с изискваIIията на възложителя:

'fехническото предложение на участника ,,Радком 2004" ЕОО.Щ съответства на
изискванията на възло}кителя,

Участници

съответствие с
техн. специф.

,,Радком 2004"
ЕОО,Щ, гр, София

съответства на
изискванията на
възложителя

5.2.I_

Срок аа
изпълнеЕие
на договора

12 месеца

гаранционен срок
Не по-малко от 6
месеца от датата на
приемането на
извършената дейност

Стойност,
лв. без

ддс

54000,00лв.

Технически rrредложения, които не отговарят Еа изискванията на възло}Itителя:

- Няма такива.

5.2.2.

Технически предлоя(ения, които отговарят на изискванията на възлох(ителя:
ЕООД, гр. София

- ,,Радком 2004"

5.

Съответствпе на предлагани ценовп параметри с изискванията на възложителя:
5 . 1 . Оферти с ценови параметри, които не отговарят на изискванията на
възложителя: Няма такива оферти
5.2. Оферти с ценови параметри, които отговарят на изискванията на възлох(ителя:
- ,,Радком 2004" ЕООД, гр. София

6. Проверка

за наличие на необичайно благоприятни офертrr:
Не е приложимо: подадена една оферта.

7.

Класиране:
Първо място: ,,Радком 2004" ЕООД, гр. София

Класирането е извършено съгласно обявеният критерий за възлагане - икономически найпълнение на поръчката в лева, без.Щ.ЩС.
изгодна оферта въз основа на най-ниска цена з
,Щата на приключване работата на комисията: .11.2017 г.

Лi 1112/ 17.11.2017г. на Изпълнителният Дипектоп:

ПРЕ,ЩСЕ.ЩАТЕЛ:

иван Симеонов Монев

ЧЛЕНоВЕ:

1.

Румяна Петкова .Щимитрова

2. Петя Петрова Хаджиева

