П Р О Т О К О Л
за работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в
обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на
оферти с обява” с предмет: „Доставка на дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2019г. за
нуждите на “МБАЛ – Тетевен - Д-р Ангел Пешев” ЕООД”

Днес, 07.11.2018 г., в град Тетевен, от 11,00 ч. Комисия, назначена със Заповед №
088/07.11.2018 г. на Управителя на “МБАЛ – Тетевен - Д-р Ангел Пешев” ЕООД, в състав:
Председател: Петя Динова – гл. счетоводител;
Членове:

1. Атанас Орлинов – представител на Общински съвет;
2. Марияна Вутева – системен администратор, ТРЗ и каса;

проведе заседание съгласно изискванията на чл.103 и сл. от ЗОП, вр. с чл.97 и сл. от ППЗОП
със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в обществена поръчка
по чл.20, ал.3 от ЗОП по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява” с
предмет: „Доставка на дърва за огрев за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на “МБАЛ
– Тетевен - Д-р Ангел Пешев” ЕООД”.
Комисията получи списък с участниците и представените оферти и започна работа в
11,00 часа в заседателната зала на болницата. Всички членове на комисията попълниха
декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.ІІ от ЗОП.
На основание чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки, срока за получаване на
оферти е удължен до 16:00 часа на 06.11.2018г.
Постъпили са оферти от две фирми:
1. „Антония 99“ ЕООД, гр. Тетевен, Вх. № 653 / 30.10.2018г.,час: 13:40
2. „Валд и Берг“ ЕООД, с. Рибарица, Вх. № 662 / 06.11.2018г.,час: 14:05
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с оферти за да провери съответствието
на офертите с предварително обявените условия.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.ІV от ППЗОП, членовете на комисията
подписаха техническите предложения и пликовете с ценови предложения на участниците.
Комисията констатира следното:
Участникът „Антония 99“ ЕООД е представил всички необходими документи
съгласно изискванията на ЗОП и одобрената конкурсна документация.
Участникът „Валд и Берг“ ЕООД е представил всички необходими документи
съгласно изискванията на ЗОП и одобрената конкурсна документация.
Комисията продължи работа с отваряне на ценовите предложения на участниците.
В съответствие с изискванията на чл.54, ал.ІV от ППЗОП, членовете на комисията
подписаха ценовите предложения на участниците
1. Участникът „Антония 99“ ЕООД предлага цена за 1 куб. м. дърва за огрев 70,00
лева без включен ДДС. В цената се включват всички разходи до склада на болницата.
2. Участникът „Валд и Берг“ ЕООД предлага цена за 1 куб. м. дърва за огрев 70,83
лева без включен ДДС. В цената се включват всички разходи до склада на болницата.
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Предвид гореизложеното и съгласно обявеният критерии „най – ниска предложена
цена”, комисията единодушно взе следните решения:
1. Класира на първо място участника „Антония 99“ ЕООД и предлага на Възложителя
да сключи договор с този участник за изпълнение предмета на обществената поръчка.
2. Класира на второ място участника „Валд и Берг“ ЕООД.
Настоящият протокол да се предаде на Възложителя за утвърждаване, след което в
един и същ ден да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на купувача.
Със съставяне на настоящия протокол комисията приключи своята работа.
Комисия:
Председател: …………………
/Петя
Динова/
чл.
2 от
ЗЗЛД
Членове: 1………………….
/Атанас Орлинов/
2.............................
/Марияна Вутева/

УТВЪРЖДАВАМ:....................................
Д-р Н. Ганева, Управител
Тетевен, 08.11.2018 год.
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