ОБЩИНА МАДАН
гр. Мадан, 4900, обл. Смолян, ул. ”Обединение” № 14, тел. 0308/9- 82-20, факс: 0308/9 - 82-77; 9-80-28
e-mail: madanoba@gmail.com, www.madan.bg

ПРОТОКОЛ
за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от
участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за
строителство по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява,
с предмет: „Обзавеждане и оборудване на помещения за нуждите на „Център за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства““,
информацията за която обществена поръчка е вписана в Регистъра на
обществените поръчки под № ID 9090234 от 12.07.2019 г.
Днес, 23.07.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 310 на третия етаж на
административната сграда на община Мадан, находяща се на адрес гр. Мадан, ул.
Обединение № 14, в изпълнение на заповед № 279 от 23.07.2019 г. на кмета на
община Мадан се събра комисия в състав:
Председател: адв. Димитър Костов – адвокат, вписан в АК Пловдив
Членове:
1. Себиха Кичукова – старши счетоводител в община Мадан
2. Ахмед Балийски – младши експерт „СиИК“ в община Мадан
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно
чл. 97, ал. 3-5 от ППЗОП.
Членовете на комисията представиха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП,
които са приложени към настоящия протокол.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Комисията направи съобразно представените оферти следните
КОНСТАТАЦИИ:
1. Регистрирани предложения – 3 бр., както следва:
№ Наименование на участника
1.
2.
3.

„Профи трейд“ ЕООД
ЕТ „Тинка 47 – Тинка Мостанева“
„Кониел-10“ ЕООД

Регистрационен
номер на
предложението
5300-671
5300-674
5300-676

Дата и час на
получаване на
предложението
22.07.2019 г., 09:37 ч.
22.07.2019 г., 14:09 ч.
22.07.2019 г., 14:43 ч.

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявата.
3. Представените пликове са с ненарушена цялост.
4. На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците.
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След като установи редовността на постъпването на трите оферти, получени в
срок, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи
се в предложенията на участниците. В изпълнение разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от
ППЗОП комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите
предложения. Техническото предложение на всеки от участниците се подписа от
членовете на комисията, с което публичната част от заседанието приключи и
комисията продължи работа в закрито заседание.
Наличието и редовността на представените от участниците документи, както
и съответствието им с изискванията към личното състояние, критериите за подбор и
първоначално обявените условия на възложителя е, както следва:
1. „Профи трейд“ ЕООД, ЕИК 107585850
 Офертата съответства с изискванията към личното състояние, критериите
за подбор и първоначално обявените условия на възложителя, като не са
налице нередовности.
2. ЕТ „Тинка 47 – Тинка Мостанева“, ЕИК 200320123
 Офертата съответства с изискванията към личното състояние, критериите
за подбор и първоначално обявените условия на възложителя, като не са
налице нередовности.
3. „Кониел-10“ ЕООД, ЕИК 203528916
 Офертата не съответства с първоначално обявените условия на
възложителя, като са налице следните нередовности:
o В образеца на документа за обществена поръчка (образец № 1), в
част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б
„Информация за представителите“ не са посочени данни за лицата
с представителна власт (в конкретния случай за управителя
Николай Пламенов Иванов – име, длъжност/качество, адрес,
телефон, ел. поща). Следва да бъде представен нов образец на
документ за обществена поръчка, в който част II, раздел Б е
попълнена надлежно и съдържа относимата информация.
o В декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6
от ЗОП, в т. 1 не е посочена приложимата към участника хипотеза
(а/ няма задължения или б/ има задължения), като излишното не е
зачертано. Да се представи нова декларация по обр. 3, в която в т. 1
да се декларира приложимото към участника обстоятелство, като
излишният текст се зачертае.
o В декларацията обр. 8, т. 1 и 2 не са посочени относимите към
участника обстоятелства, като излишният текст се зачертае. Да се
представи нова декларация обр. 8, в която да се декларират
обстоятелствата в т. 1 и т. 2, като неприложимите към участника
обстоятелства се зачертаят.
След установяване на горното, комисията упражни правомощията си по чл.
97, ал. 5 от ППЗОП, като писмено уведоми участника „Кониел-10“ ЕООД за
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констатираните непълноти и несъответствия и му указа да ги отстрани в срок до 3
работни дни от получаването на искането за това. В определения законов срок
участникът
представи
допълнителни
документи,
с които отстранява
несъответствията в офертата си, с оглед на което същата отговоря на първоначално
обявените условия на поръчката.
Комисията единодушно и без особено мнение на членове от състава й
РЕШИ:
I. Допуска до оценка и класиране участниците, както следва:
1. „Профи трейд“ ЕООД
2. ЕТ „Тинка 47 – Тинка Мостанева“
3. „Кониел-10“ ЕООД
Следва кратко описание на офертите на допуснатите до оценка и класиране
участници:
1. „Профи трейд“ ЕООД
 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на
изискванията на обявата за обществена поръчка и документацията за
участие.
 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 22 298,83
лв. без ДДС.
2. ЕТ „Тинка 47 – Тинка Мостанева“
 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на
изискванията на обявата за обществена поръчка и документацията за
участие.
 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 22 000,00
лв. без ДДС.
3. „Кониел-10“ ЕООД
 Офертата на участника е пълна, като съдържанието й отговаря на
изискванията на обявата за обществена поръчка и документацията за
участие.
 Участникът предлага обща цена за изпълнение в размер на 21 881,00
лв. без ДДС.
Комисията пристъпи към класиране на предложенията съгласно критерия
„най-ниска цена“:
1. „Кониел-10“ ЕООД - 21 881,00 лв. без ДДС.
2. ЕТ „Тинка 47 – Тинка Мостанева“ - 22 000,00 лв. без ДДС.
3. „Профи трейд“ ЕООД - 22 298,83 лв. без ДДС.

3

ОБЩИНА МАДАН
гр. Мадан, 4900, обл. Смолян, ул. ”Обединение” № 14, тел. 0308/9- 82-20, факс: 0308/9 - 82-77; 9-80-28
e-mail: madanoba@gmail.com, www.madan.bg

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и
констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от нейния
състав
РЕШИ:
IІ. Класира участниците в производство по избор на изпълнител на
обществена поръчка за строителство по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране
на оферти с обява, с предмет: „Обзавеждане и оборудване на помещения за нуждите
на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични
разстройства““, както следва:
1. „Кониел-10“ ЕООД - 21 881,00 лв. без ДДС.
2. ЕТ „Тинка 47 – Тинка Мостанева“ - 22 000,00 лв. без ДДС.
3. „Профи трейд“ ЕООД - 22 298,83 лв. без ДДС.
III. Предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществена
поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване на помещения за нуждите на
„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични
разстройства““, класирания на първо място участник, както следва:
1. „Кониел-10“ ЕООД - 21 881,00 лв. без ДДС.
Настоящият протокол е технически съставен на 05.08.2019 г., на която дата
комисията приключи своята дейност, като предаде на възложителя протокола от
работата си, ведно с офертите на участниците.

Председател:

*положен подпис
.........................................
/ адв. Димитър Костов /

Членове:

*положен подпис
1. .....................................
/ Себиха Кичукова /

*положен подпис
2. .............................
/ Ахмед Балийски /

УТВЪРДИЛ на 05.08.2019 г.:

*положен подпис и печат
ФАХРИ МОЛАЙСЕНОВ
Кмет на община Мадан
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*Налице са положени подписи от членовете на комисията, както и положени
подпис и печат от Възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а,
ал.3 от ЗОП
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