Община С И Т О В О

ПРОТОКОЛ
от

процедурата за отваряне на оферта за "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ

УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СИТОВО

Днес

31.10.2014

г. в

14.00 ч.

в сградата на Община СИТОВО се проведе

процедура по отваряне на офертите по посочената по- горе процедура.

Тръжната комисия, назначена със Заповед №

399 /24 .1О.2014 г.

на Кмета на

Община СИТОВО , започна работа в пълен състав, както следва:
Ирена Русчева

1.
2.
3.
4.
5.

Драгомир

- ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Иванов - зам . Кмет

юрист

арх. Атанаска Стодева. архитект
Павлина Петкова

Иванка Петрова

- старши специалист „УТКР „
- фин. контрольор в община Ситово

Всички членове на Тръжната комисия подписаха декларации за необвързаност
и конфиденциалност съгласно чл.

35 ал. 3 от ЗОП още при започване на работа преди
първото заседание , проведено на 24.10.2014 г. На заседанието на комисията не
присъстваха представителите на фирми , депозирали оферти. Комисията прие , че
участниците - и двете фирми са уведомени за датата и часа на отваряне на ценовите
оферти. В проведен разговор с представител на А УРЕ - г-н Дюлгеров , същият заяви , че
са уведомени на 31.10.2014г. ,т . е към настоящият момент са получили съобщението за
датата и часа ,но няма да се яви техен представител. За другият участник

се проведе разговор с представляващата арх. Юлия

- „ФРИБУЛ"
Железова ,която заяви , че писмото

с което са уведомени за датата и часа на отваряне на ценовите оферти е получено от тях
на 30.10 . 2014г . , но няма да изпратят свой представител.
Комисията приема , че не следва да се предприема действия по реда на чл.

от ЗОП

, тъй като

не се явяват представители на фирмите участници

69 а ал. 4

на заседанието за

отваряне на ценовите оферти. Становището на комисията за получените до настоящият
момент точки е отразено в протокола от 24.10 . 2014г.
членовете

,

без забележки

,

,

подписан единодушно от

както и този за поправка на ЯФГ от 31.10.2014г.

първият участник до момента получава

70

/Седемдесет/

точки

,

,

като

а вторият

40.2

/четиридесет цяло и двадесет стотни/ точки .

Пристъпи се към отваряне на ценовите оферти
разглеждане на офертите до настоящото заседание

по реда на постъпване и

, а именно :

Първо се отвори ценовото предложение на Сдружение «А УРЕ»

3

предложен от този участник и поставен в общият плик

състояние още
отваряне

на предходното

на плика

ценовото

заседание

предложение

, като плик №

бе подписан в запечатано

от трима членове на комисията
също

се

.

След

подписа от трима членове на

1

комисията. Предложената от този участник цена е
хиляди/

146000.00

/Сто четиридесет и шест

без ДДС. В този случай ,предвид предварително обявената формула този

участник получава

28.76

точки.

При отваряне на ценовото предложение,съдържащо се във втората оферта
"ФРИБУЛ"ООД, също се установи, че на предходното заседание пликът под №
подписа в запечатано състояние
ценовото

предложение

,

,

от

същото

трима членове на комисията
се

Предложената от този участник цена е

подписа

от

трима

140000.00 /Сто

.

- на
3, се

След отваряне на

членове

на

комисията

.

и четиридесет хиляди лева /лева

без ДДС. Този участник получава максимален брой точки по този показател, а именно

- 30 точки .
Така комисията, с оглед получените до момента точки от двамата участници и
предвид

предложените цени

,

единодушно

реши

:

Класира на първо место

СДРУЖЕНИЕ
„АГБI-ЩИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
И
БВРОИНТБГР АЦИЯ - БВРОРБГИОНИ" / АУРБ/ , със седалище и адрес на
управление : гр. СОФИЯ, кв. „ЛОЗБНЕЦ", ул. "Кокиче" 9 , представлявано от
Кристиян Георгиев Миленов ,БИК 121625839, с вх. № 12- 00 - 140 /23.10.2014 г .. с
общо брой 98.76 /деветдесет и осем цяло седемдесет и шест стотни/точки.
Класира на второ място

„ФРИБУЛ„ ООД-Варна, със седалище и адрес на управление: град Варна, ул.
„Цар Асен„ №

103318710,

11

вх. №

А ет.

1 , представлявано
92 - Ф - 24 / 23.10.2014г.

от арх. Юлия Недева Железова, БИК
с общо брой

70.2

/седемдесет цяло и

двадесет стотни/ точки
Предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение
поръчка

на настоящата

със

СДРУЖЕНИЕ
„АГБI-ЩИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
И
БВРОИНТБГР АЦИЯ - БВРОРБГИОНИ" /А УРБ/ , със седалище и адрес на
управление : гр. СОФИЯ, кв. „ЛОЗБНЕЦ", ул. "Кокиче" 9 , представлявано от
Кристиян Георгиев Миленов ,БИК 121625839, с вх. № 12- 00 - 140 /23.10.2014 г .. с
общо брой 98.76 /деветдесет и осем цяло и седемдесет и шест стотни/ точки.

1.

С това работата на комисията

по отваряне на офертите е приключи

в

15.00

часа.

Настоящият протокол
връчи на възложителя

се състави в два еднообразни екземпляра, като един се

.
ТРЪЖНА /КОМИСИЯ
Председател : ...... (П) ............ .

/И. Русчева

2

/

Членове:

1

(п)

/Д. Иванов

2
/

(п)

/арх. А. Стодева

3
/

/ И.

Протоколът е връчен на възложителя на

Връчил:
Председател

Ир. Русчева

(п)
Петрова

4

/

(п)

/П. Петкова

/

................. дата
получил:

на комисията

Кмета на Община Ситово

инж. Николай Неделчев

3

