Водоснабдяване и канализация в ликвидация”ЕООД – в ликвидация
гр.Пазарджик ул.Втори януари “ N 6
тел.034/44 43 40 факс 44 40 23
ЕИК BG 822106665; vik.pazardjik@abv.bg

Утвърдил: ……………….чл.4 от ЗЗЛД
Ликвидатор /инж.Атанас Узунов/

ПРОТОКОЛ
На 18.01.2017 год., от 14.00 часа, залата на ІV-ти етаж в сградата на ЦУ на „В и К- в
ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик, започна работа комисия, назначена със Заповед №
0018 / 17.01.2017 год. в състав:
Председател:
Членове:

1. Димитър Вацев
2. Лиляна Карагьозова
3. Дафинка Семерджиева
4. инж.Анна Мечкова
5. инж.Румяна Шанова

- Р-л отдел ФС;
- Счетоводител;
- Юрист;
- Инженер В и К;
- Адм.специалист с КФ;

със задача: Да разгледа, провери за съответствие предложенията на участниците с
изискванията на възложителя, оцени и класира постъпилите оферти, получени на
основание чл.187 ал.1 от ЗОП - публикувана обява № 01/0014 / 04.01.2017г. в профила на
купувача и подадена информация в АОП под № 9060424 за избор на фирма за:
„Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 063мм, трошен камък – фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на
Изпълнителя, за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до складова
база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база „Септември II-ри подем” – р-н
Септември”, при спазване изискванията към съдържанието на публикуваната
документация.
В дадения от Възложителя срок, бе представена една оферта.
№ по
ред
1.

Участник
"Инертни материали ПЗ " - ЕООД

Вх.№

час

0002 от 12.01.2017г. 14.15ч.

След удължаване на срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП, чрез публикуване на
информация в АОП под № 9060609, друга оферта не бе представена.

Съгласно чл.188, ал.3 от ЗОП, Възложителят предприе действия за разглеждане и
оценяване на получената оферта.
На публичното заседание на комисията не присъства външен представител.
І. Комисията започна работа с попълване на декларации по чл.103 ал. 2 от ЗОП.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и
протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.
II. Председателят на комисията показа постъпилата оферта – в опаковка с
ненарушена цялост и надписана съгласно изискванията на чл.47, ал. 2 от ППЗОП, след
което пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение, а именно:
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обект "Караман тепе"
пясък

2300 6,50

14950,00

=12,5*0,24

6900,00

21850,00

трошен камък- фракция 0-63мм

1300 8,00

10400,00

=12,5*0,24

3900,00

14300,00

трошен камък- фракция 0-31.5мм

1100 8,00

8800,00

=12,5*0,24

3300,00

12100,00

300 5,00

1500,00

=12,5*0,24

900,00

2400,00

несортирана баластра

обект "ПС Септември II-ри подем"
пясък

700 6,50

4550,00

=10*0,30

2100,00

6650,00

трошен камък- фракция 0-63мм

600 8,00

4800,00

=10*0,30

1800,00

6600,00

трошен камък- фракция 0-31.5мм

400 8,00
100 5,00

3200,00
500,00

=10*0,30
=10*0,30

1200,00
300,00

4400,00
800,00

несортирана баластра
общо инертен материал за В и К дружество:
пясък

3 000

28500,00

трошен камък- фракция 0-63мм

1 900

20900,00

трошен камък- фракция 0-31.5мм

1 500

16500,00

300

3200,00

несортирана баластра
ОБЩО:

69100,00

Така направеното ценово предложение отговаря на заложената прогнозна стойност
на поръчката – 70 000лв.
III. Комисията продължи своята работа по разглеждане на предложението за
съответствие с изискванията на Възложителя.
За фирма „Инертни материали ПЗ " - представени:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата;
2. Образец № 1 - Представен – с Булстат, адрес и лице по учредителен акт;
3. Образец № 2 - Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРС
4.
Образец № 3 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5. от ППЗОП(обст. по чл.54,
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП);
5.
Образец № 4 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП(обст. по чл.54,
ал.1, т.3-5 от ЗОП);
6. Образец № 5 - Попълнено предложение за изпълнение на поръчката.
Представено е предложение за изпълнение на поръчката, с което:
Предлага:
- Срок за доставка след заявка – 1 цял ден.
Декларира:

 Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя,
посочени в документацията за участие, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в
случай че същата ни бъде възложена.
 Декларираме, че при изготвяне на офертата на представлявания от мен
участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки.
 Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв
предлог данните и информацията за посочената поръчка.
 Декларирам, че сме съгласни и приемаме срокът за изпълнение на поръчката
да е максимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора или до
достигане на прогнозната стойност от 70 000 лева без ДДС, което събитие настъпи първо.
 Декларирам, че сме съгласни и приемаме клаузите в приложения Проект на
договор.
 Декларирам, че приемаме срокът на валидност на нашата оферта да е 90
(деветдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
 Декларирам, че при изпълнението на поръчката няма да ползваме/ ще
ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:
7.
Декларация, удостоверяваща, че участникът има възможност да достави
необходимите количества инертен материал – приложен договор;
8.
Сертификат за съответствие на производствения контрол и стандартите, на които
изделията отговарят;
9.
Декларация, доказваща възможността на участника да доставя стоките, предмет на
поръчката, със собствени или наети транспортни средства, франко складовите бази на
Възложителя;
10.
Списък на доставките или услугите, които са идентични с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство
за извършената доставка или услуга, за последните три години от датата на подаване на офертата
с приложен Договор.
11. Образец №6 - Ценова оферта – съгласно изисквания образец.
Комисията реши:
Представените от участникът документи, образци и декларации са в съответствие с
изискванията на възложителя и законовите разпоредби.

Комисията предлага на Възложителя – Ликвидатора на “В и К – в ликвидация”
ЕООД гр. Пазарджик да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Закупуване и доставка на инертни материали : пясък, трошен камък фракция 063мм, трошен камък – фракция 0-31.5мм и несортирана баластра, с транспорт на
Изпълнителя, за нуждите на „В и К в ликвидация” ЕООД гр.Пазарджик” до
складова база ”Караман тепе”- р-н Пазарджик и складова база „Септември II-ри
подем” – р-н Септември” с:
"Инертни материали ПЗ " - ЕООД

Всички действия и решения се взеха с единодушие от комисията.
Комисията приключи своята работа в 15.45 часа на 18.01.2017 год.
Този протокол бе изготвен на 20.01.2017 год.
Комисията предаде протокола, заедно с цялата документация на Възложителя –
Ликвидатора на „В и К в ликвидация” - ЕООД гр.Пазарджик за утвърждаване съгласно чл.
97, ал.4 от ППЗОП.
Протокола да се изпрати до всички участници и да се публикува в профила на
купувача.
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