
КЕrТ Ед
6280
гр. Гълъбово
обл, Ст. Загора

УТВЪР,.ЩИЛ:
ЯНИЛИНПАВЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛВН

доклАд

на
Комисията за провеждаItе на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публtrчгIо

състезание с предмет: : "Щоставка на работно облекло (работен KocTIoM - яке lI паIlталоlI, It

зr.rмно работно яке)" - реф. ЛЪ 122004

Относно: Резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена порыII(а чрез

публично състезание с предмет: "flocTaBKa па работно облекло (работен KocTIo}r,- ,lкe lI

панталон, и зимно работно яке)" - реф. Л} 122004

Процедурата е открита с Решение Ns 1270121.12.2017 г. на Изпълнителния директор
Решението е публикувано в АОП на 21.12.2017 г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00758-2017-0020
Обявлението е публикувано в РОП на 2|.|2.201] r.
Вид на процедурата - публично състезание на основание чл. 1 8, ал, l , т. 12 от ЗОП
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: lrttrэ://Ьгikеl-Ьg.сопl/Ьg/аЬсlLr!-Llц/!цr.,r

гаЬоtпо-уаkе-l,еЁ l 22004-20 l 7-g

състав на комисията:

ш

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

ЧЛВНоВЕ:

тел : 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 93,

Иван Симеонов Монев р-л отдел ,.Търговски"

1 . Кристиан Атанасов Бадхсаков - юрисконсулт
2. иняt. Красимира Иванова.Щимитрова специалист ОП

На основание чл. 10З, ал.3 от ЗОП, КошIисията. назначена със Заповед Ng 11 /03.01.201tiг,.
състави I]астоящия доклад:

I. На основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП настояIIlата обществена порьчка е запilзеIlп ,t:t

специализирани предприятия илп кооперации на хора с уврежданияt тъt"I като ocнoBtlllrl,г
предмет по извършване на доставкIлте е вклIочен в спIrсъка по чл. 12, ал. l, т. 1 от ЗОП.

Съгласно разпоредбите на чл. 81, ал. 'l от ППЗОП в настоящата обществена поръLlкz] l\tol'ill

да участват и други заинтересовани лица. На основание чл. 81, ал. 2 от ППЗОП, t(огllт() l!

процедурата по възлагане на залазена обществена порыIка са подадени о(lерти от другtt.JlIlItil.
първо се разглепцат офертите на лицата, за които поръtIката е запазена - спеtцrilJll,lзllllllll]l
предприятия или кооперации на хора с увреждания по сNlисъла на ý 2, т. 46 от !Р на ЗО[I. пrttt lra

стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране IIa \оl)а с

увреждания или на хора в неравностойно поло)t(ение по смисъла на ý 2, т. 62 от ЩР на ЗОП.
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Офертите на останалите лица се разгле2Iцат само ако llяма допусIлатIr офертп II1l лIlllr,
за които поръчката е запазена.

В процедурата за възлагане могат да участват и други заиЕтересованI] лица, [iогатtl ti

процедурата за възлагане са подадени оферти IcaKTo от лица. за които поръчката е запазена, Titl(it ll
от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата за които настоящата обществеrrа поl],ыI]i(t с
запазена. Офертите на останалите кандидати се разглеждат само ако няма допуснатлI ot]lep,ttl lt,t

лица по чл. 12, а,т. 5 от ЗОП.

II. В определения срок за подаване на оферти (до 16:15 часа на 02.11.2017 г,) е tloc,l"l,1lIi,]Iil ]

(една) оферта:

Nq по
ред

Подател на офертата за участие Вх.
номер

дата I{ alac на
получаване

l СоЛИД сЕИФТИ" ЕооД, гр. Стара Згора лъl 02.01.20l8/ IЗ:jOч.

II. На открито заседание, проведено на 0З,01.2018г. от 10:00 часа, в заседателната зала lia

,,Брикел" ЕА.Щ, rtомисията отвори и разгледа постъпилите оферти от участниците в процедура зll
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: "!оставка на работrIо
облекло (работен костю}I - яке и панталон, и зимно работно яке)" - реф. J\} 122004 лрrt

следния ред:
о Комисията констатира. че на iаседанието не присъстват представители на участнt]Illll,е,
. Председателят на комисията получи с приемо-предавателен протокол офертl.rте, постъIlll,пlI

в отдел ,,Търговски" от участници в процедура за възлагане на обществена порыпtа .il]c J

публично състезание с предмет: "{оставка на работно облекло (работеп I(ocTIoNI -,INе ll
панталон, и зимпо работно яке)" - реф. Л} l22004

. Председателят на комисията обяви постъпила 1 бр, оферта в определения за това срок:

2.1. ,,СОЛИД СЕЙФТИ" ЕОО.Щ, гр. Стара Загора - вх. JФ 1/02.01.2018г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комисията оповестIl

съдържанието на плика. Комисията установи, че е наличен плик с надпис ОФЕРТА за учаtс1I,iе.
Пликът съдържаше и плик с надпис - ,,Предлагани ценови параметри". Плийът е с Ile

нарушена цялост. Трима от членовете на комисията подписа пликът с rrадпио ..ПредлагаIItI
ценови параметри" и техническото предложение на участника.

Офертата на участника съдържа и един брой кашон с надпис: ,,Мостра по процедуlrа за
възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,,Щоставка на работно облекло (работен KocTIo\I -
яке и пантаJIоЕ, и зимно работно яке)". Комисията oTBopLI кашон с надпис: ,.MocTpar Iro

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,,Щоставка на работно облеIi]lо
(работен костюм - яке и панталон, и зимно работно яке)" и разгледа съдържанието му.

III. На 03,01.2018 г., на закрито заседание в Заседателната зала на "Брикел" ЕА!, Itопll,tсtiятlt

провери наличието и редовността на представените от участника документи и установи:

При прегледа на прело,lав9ниl,е локумен,r,и o,r, участника ,,СОЛИД СЕЙФТИ" ЕОО.Щ. гр.
Стара Загора, комисията констатира, че са представени изисканите от възло)I(ителя доtсl,лla,,,,,,.
не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията Iлли несъответствIiе Iiъ\l
изискванията за лично състояние или с критериите за подбор, Участникът отговарJI tla
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. За посочените данни в ЕЕ!ОП. ol
страна на комисията бе извършена справка в Търговски регистър и Регистъp lIlt
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

В ЕЕДОП участника не е декларирал! че е специализирано предприятие.

Предвид фактът, че,,СОЛИД СЕЙФТИ" ЕОО!, гр. Стара Загора е единственият ytlac,I,lllili
и няма подадени оферти на лица по чл. 12, ал. 5 от ЗОП, на основание чл. 81, ал. 2 от ГIllЗОll.
комисията реши офертата да бъде допусната до следващият етап от процедурата, при условl.iяl,ir
валидни към участниците неспециализирани предприятия.
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IV. На 04.01.2018г., на закрито заседание в Заседателната зала на,,Брикел" ЕА!, ttоьtисttя,l,ir

разгледа допуснатите Техпически предложения за изпълнение на поръrIката на уtIастlIи llll,гс ]!

обявената обществена поръчка с предмет: "!оставка на работпо облекло (рабо,геlr Koc,lIoпI

яке п панталон, п зпмно работно яке)" - реф. J\} 122004 и установи следното:
. Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените условl]rl,
о Няма участници, предложени за отстраняване поради несъответствие на предложеIIIIJI,га зiI

изпълнение на поръчката с предварително посочената в документацията на обществеtrltllt
поръчка техническа спецификация.

VI. IIa 15.01.20l8г. от 10:00 часа в открито заседание в Заседателната зала на "Брllкел" EAfl.
комисия пристъпи към отваряне на пликовете ,,Предлагани ценови параметри" на допусIIатIIя

участник в обявепата обществена поръчка с предмет: ",.Щоставка на работно облек.по (p:rбo'l'clr

KocTIoM - яке и панталон, п зимно работно яке)" - реф. N9 122004

4.1. Комисията тсонстатира, че на заседанието не присъстват представители на уаIаст ицllте.
Пред,:едателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис: ,,Прелllа t'arlll

ценови параметри" от офертата на допуснатия участник, в в обявената обществена поl)ъ.Il(il
чрез публично състезание с предмет: "Щоставка на работно облекло (работеlI костIопl -,lltc lI

панталон, и зимно работно яке)" - реф. N9 122004 и обяви предлаганата цена. както следва:

N,r Участник обца стойност за изпълнение Ila

поръчката в лева без Щ!С

1. ,,солид сЕЙФти" Еоо,щ, гр. Стара
Загора

87 з68.00

4.2. На 15,01.20l8г.,, на закрито заседание комисията пристъпи към разглеждаIIе. оцеllкil ll

класиране на офертите, съгласно т. 11 от докуtчtентацията за участие, на участницltте в l lpol le.Il)'l]iL

с предмет: ".Щоставка на работно облекло (работен костюDr - яке и панталоII, II зltпtно pirбoTIro

яIсе)" - реф. Л} 122004

Резултати от разглеждането на ценовите предложения (Плик
парамеl ри") за всяка обособена позиция,

,.Предлагаtlп rlcIItlBtt

При разг,ltетсдането на офертата комисията ycTaHoB}I, че цеI{овото предложение на yllac,l-H|||ia

отговаря на изискванията на документацията за участие и съдържа всички изискуеми данIJIJ,

N9 наипrенование Мярка количество Ед. цена без
ддс

обща цеiIа
без ДДС

l. работен костюм яке и
панталон

брой 1268 зз.00 41 814.00

2. Зипtно работно яке брой ] 198 з8.00 45 524.00
Общо всичко без ЛЦС 87 368.00

IV. Комисията не извърши съпоставяне на ценови предложения по реда чл. 72, ал, l or,

ЗОП, предвид обстоятелството, че разпоредбата е неприлох(има.

II. Списък на участItиците предложени за отстраняване
Няма такива участници.

III. Резултати от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти: 
]

Кратко описание на предложението на участIlика ,,СОЛИД СЕИФТИ" EOOfl, t р"
Стара Загора
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V. Извършrи оценка и класираllе, съгласно условията на документацията за ylIacTIIe. Il|l

llредложенията на допуснатите участttици:

Първо пlясто: ,,СОЛИД СЕЙФТИ" ЕООД, гр. Стара Загора

Iiритерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, изразенll чрез llltii-
ниска цена. Класирането е извършеIIо съгласно т. 1l от документацията за участие в обществеttаr,а
поръчка.

VII. Предлага за изпълнител на договора за възлагане на обществена поръчка:

,,СОЛИД СЕЙФТИ': ЕОО.Щ, гр. Стара Загора с предлагана цена за изпълненIIе Ittl

поръчката - 87 368.00 лв. без ,Щ.ЩС.

Мотпви: Предлаганата от уrIастника цена 87 368.00 лв. е по-ниска от прогlIозIlата cтoiiblocr 98

000,00 лв., заложена от Възлоrкителя. Предложението на участникti отговаря на предва|]Ilте,]l I lo,

обявените от Възлоlкителя условия, Класирането е извършено съгласно условl,Iятil ()l

!окумеlIтацията за участие, на база предло}кената цена за изпълнение на поръtIката е в JlcBil- (]с i

,Щ!С и включва всички разходи по изпълнение на поръчката, като на първо N{ясто е yllllcllltll(1,1
предложил най-ниска такава по обособената позиция.

Прилохtения:
1 . Протокол ЛЬ l /201 8 г.
2. Протокол N2/201 8 г,

3. Протокол ]фЗ/201 8 г.

Настоящият доклад се състави и подписа на 1 7.01 .201 8 г.

Комисия:

Председател:

Членове:

l. Кристиан Бадrrtаков

2, инж. Красимира ,Щимитрова .....
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