УТВЪРДИЛИ:

/П./

Красимир Витанов
Управител

/П./
инж. Луко Маринов
Управител

ПРОТОКОЛ
от работата на комисия, назначена със Заповед № 701/16.11.2015 г. за разглеждане, оценка
и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на Глава Осма "А" от ЗОП с предмет: "Доставка на два броя помпи на обект
"Елешница".
Днес, 25.11.2015 г., в 16,30 часа на основание Заповед № 701/16.11.2015 г. за назначаване
на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти в горепосочената процедура, в офиса
на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД се събра комисия в състав:
1. инж. Славче Ръсина - Експерт "Програми и проекти" и отговорник "ЗБУТ";
2. Пламена Димитрова - главен счетоводител;
3. адв. Ива Ботева – правен консултант на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД
със задача да разгледа постъпилите оферти в срок до 16:00 часа на 25.11.2015 г., за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на два броя помпи на
обект "Елешница".
І. Комисията по провеждане на процедурата констатира следното:
На основание Заповед № 701/ 16.11.2015г. на Управителя на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД,
издадена във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на
Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Доставка на два броя помпи на обект "Елешница" е
публикувана публична покана в Регистъра на АОП. Изпратени са съобщения до средствата за
масово осведомяване. Публичната покана и документацията за участие са публикувани на
интернет страницата на дружеството на 16.11.2015 г.
До определения краен срок за подаване на документи за участие в процедурата –
25.11.2015 г., 16.00 ч. са получени две оферти:



"СИГМА БЪЛГАРИЯ" ООД - оферта с вх. № 20.10-689/25.11.2015 г., 9.25 ч.;
"ХЕНЛИХ" ООД - оферта с вх. № 20.10-691/25.11..2015 г., 12.55 ч..
Членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 35 от ЗОП.

ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в
деловодството на Възложителя.
1. "СИГМА БЪЛГАРИЯ" ООД
Комисията първо провери дали представената оферта съдържа всички необходими
документи съгласно изискванията на документацията за участие. След като се увери, че всички
документи съответстват на образците от документацията за участие и са подписани от

1

представляващи участника, членовете на комисията разгледаха техническото предложение на
участника по същество.
Участникът предлага помпи с характеристики, подробно посочени в техническото
предложение и приложенията към него. Предлага срок за доставка - 60 календарни дни и 24
месеца гаранционен сервиз.
Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на
изискванията на Възложителя и пристъпи към разглеждане на ценовото му предложение.
Ценовата оферта на участника е в размер на 19 900 лева без ДДС.
2. "ХЕНЛИХ" ООД
Комисията пристъпи към проверка на представените документи съгласно приложения
списък към офертата, като свери съдържанието им с образците от утвърдената документация за
участие и с изискванията за ISO 9001:2008 на производителя на предлаганите помпи.
След като се увери, че всички документи съответстват на образците от документацията за
участие и са подписани от представляващи участника, членовете на комисията разгледаха
техническото предложение на участника по същество.
Участникът предлага помпи с характеристики, подробно посочени в техническото
предложение и приложенията към него. Предлага срок за доставка - 25 календарни дни и 12
месеца гаранционен сервиз, но не повече от 18 месеца.
Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на
изискванията на Възложителя и пристъпи към разглеждане на ценовото му предложение.
Ценовата оферта на участника е в размер на 13 066,50 лева без ДДС.
ІІI. Комисията пристъпи към класиране на допуснатите оферти по критерий "найниска цена":
1. На първо място - "ХЕНЛИХ" ООД с предлагана цена: 13 066,50 лева без ДДС;
2. На второ място - "СИГМА БЪЛГАРИЯ" ООД с предлагана цена: 19 900 лева без
ДДС.
В резултат на проведеното разглеждане, оценка и класиране на офертите, Комисията взе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Предлага на Възложителя да сключи договор с предмет: "Доставка на два броя помпи на
обект "Елешница" с "ХЕНЛИХ" ООД.
Комисията приключи своята работа на 25.11.2015 г. в 17.30 ч. и предаде протокола на
Възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация.
К О М И С И Я:

1. ...................п....................
/ инж. Славче Ръсина /

2. ……………п …………
/ Пламена Димитрова/

3. .................п......................
/ адв. Ива Ботева /
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