УТВЪРДИЛ!
Кмет на Община Котел: ...../п.п/ *............
/Коста Каранашев/
Дата: 05.07.2017 г.
ПРОТОКОЛ №1
Днес, 28.06.2017г., в 10.30 часа в Заседателната зала на Община - Котел се събра за
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка за
доставка с предмет: „Доставка на дърва за огрев през 2017 г. за нуждите на
кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД”, на
музеите към Исторически музей – Котел и на част от училищата на територията на
Община Котел за отоплителен сезон 2017/2018 г. комисия, назначена със Заповед №
РД 13 - 256 / 28.06.2017г. на Кмета на Община-Котел в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – зам.кмет на Община Котел
ЧЛЕНОВЕ:1. Добри Николов - гл.юрисконсулт
2. Христо Карабекиров - секретар на Община Котел
Комисията назначена от Възложителя със задача да извърши подбор на участниците,
разгледа, оцени и класира подадените оферти, започна работата си, след като получи
представената оферта и съставения протокол с данни за подалия офертата, номер, дата
и час на получаване.
Комисията установи, че в срока определен за получаване на оферти – 17.00 часа на
27.06.2017 г. е постъпила само една оферта от „ДЕМЕТ” ЕООД с.Тича, общ.Котел,
заведена в Регистъра за ОП на Община Котел с вх. № 5 /26.06.2017 година – 11.31 часа.
Преди да пристъпи към отваряне на офертите председателят и членовете на
комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП.
При отваряне на офертата не присъства участника или негов упълномощен
представител, както и не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
След като се увери, че опаковката в която е поставена офертата на участника „ДЕМЕТ”
ЕООД с.Тича е запечатана и непрозрачна, комисията пристъпи към нейното отваряне и
констатира, че съдържа две отделни папки: едната с надпис „Документи за лично
състояние и за подбор”, втората с надпис „Техническо предложение”, както и съдържа
запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Председателят и двамата членове на комисията подписаха техническото предложение
и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“на участника.
С горепосочените действия завърши публичната част от заседанието на комисията и
тя продължи работата си на закрито заседание.
Комисията разгледа документите в папка №1 с надпис „Документи за лично състояние
и за подбор” и констатира, че участникът е представил всички документи изисквани от
възложителя.
В документа „Информация относно използването на капацитета на други субекти във
връзка с част II, раздел В от ЕЕДОП” по „Образец № 2” участникът заявява, че е запознат
с предмета на поръчката, с всички условия за възлагането и финансирането й. В
горепосочения документ заявява също, че при изпълнение на поръчката няма да ползва
подизпълнители и не се позовава на капацитета на трети лица за доказване
съответствието си с критериите за подбор.
В представения Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ по
стандартен образец на АОП участникът удостоверява, че отговаря на изискванията за
лично състояние, като декларира липсата на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от
ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя.

В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ДЕМЕТ” ЕООД с.Тича,
общ.Котел до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото
предложение.
Комисията разгледа Техническото предложение на участника. С предложението си за
изпълнение на обществената поръчка по „Образец № 6” участникът гарантира, че е в
състояние да изпълни качествено предмета на поръчката с наличната техника в пълно
съответствие с изискванията на възложителя, в определения от него срок и съгласно
техническата спецификация. Декларира, че е запознат със съдържанието на проекта на
договора и приема всички клаузи и условия в него без възражения, включително
предложения от възложителя начин на плащане. Декларира, че приема да бъде обвързан
с подадената от него оферта 4 (четири) месеца, считано от крайния срок (27.06.2017 г.) за
подаване на оферти, както, и че в случай бъде определен за изпълнител ще представи
гаранция за изпълнение на договора и всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП и
предвидените за участие документи , в това число и тези, удостоверяващи, липсата на
съответните обстоятелства по чл. 54, ал.1 от ЗОП и съответствието с критериите за
подбор.
Комисията констатира, че техническото предложение за изпълнение на поръчката от
участника съответства с предварително обявените условия на възложителя.
В предвид изложеното комисията РЕШИ: допуска участника „ДЕМЕТ” ЕООД с.Тича,
общ.Котел до следващия етап на процедурата – отваряне и разглеждане на ценовото
предложение.
Комисията определи дата и час на своето второ заседание, а именно 03.07.2017г. в
10.30 часа в заседателната зала на община Котел, на което ще бъде отворена ценовата
оферта на участника. За взетото решение ще бъде публикувано на 28.06.2017 г.
съобщение в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача.
Комисията състави настоящия протокол, който отразява работата й от първото
заседание. С полагане на подписите под протокола Комисията закри своето първо
заседание на 28.06.2017г. в 11.15 часа.

Председател: ………/п/ *……………………
/Детелина Адамова/
Членове: 1. ………/п/ *…………………….
/ Добри Николов /
2. ………/п/ *………….………….
/Христо Карабекиров/

* Заличена информация на осн. чл.2 от ЗЗЛД.

УТВЪРДИЛ!
Кмет на Община Котел: ...../п.п./ *...........
/Коста Каранашев/
Дата: 05.07.2017 г.

ПРОТОКОЛ № 2
Днес,03.07.2017г.,в 10.30 часа в Заседателната зала на Община-Котел се събра за
провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на обществена поръчка
за доставка с предмет: „Доставка на дърва за огрев през 2017 г. за нуждите на
кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД”, на
музеите към Исторически музей – Котел и на част от училищата на територията на
Община Котел за отоплителен сезон 2017/2018 г. комисия, назначена със Заповед №
РД 13 - 256 / 28.06.2017г. на Кмета на Община - Котел в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – зам.кмет на Община Котел
ЧЛЕНОВЕ:1. Добри Николов- гл.юрисконсулт
2. Христо Карабекиров - секретар на Община Котел
да проведе своето второ заседание. При отваряне на ценовата оферта не присъства
участника или негов упълномощен представител, както и не присъстваха представители
на средствата за масово осведомяване.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовата оферта на участника.
Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа попълнено и подписано
ценово предложение по „Образец № 7” в оригинал, с което „ДЕМЕТ” ЕООД с.Тича,
общ.Котел е направило следните предложения:
- Цена за доставка на 1 куб.м дърва за огрев – 64,00 лв. без ДДС/ 76,80 лв. с ДДС.
- Предложената цена включва всички разходи и начисления, включително определената
надценка (отстъпка), транспортни и товаро – разтоварни разходи и др., необходими за
доставка на посоченото общо количество дърва за огрев, франко складовете на
кметствата, детските градини, музеите, училищата и другите обекти на територията на
Община – Котел, включени в предмета на обществената поръчка.
Основният критерий за оценка на офертите е „най-ниска предложена цена” за
доставка на 1 куб.м. дърва за огрев.
В предвид факта, че за участие в процедурата е подадена една оферта, комисията
не може да извърши съпоставка на предложени цени и да определи най-ниска
предложена цена за доставка на 1 куб.м дърва за огрев, както и не може да извърши
проверка на наличие на основания по чл.72, ал.1 от ЗОП.
Офертата на участника отговаря на поставените от възложителя условия като цяло,
комисията приема предлагана цена и в предвид на това направи следното класиране:
1. „ДЕМЕТ” ЕООД с.Тича, общ.Котел
С оглед на изложеното Комисията предлага на Възложителя да постанови в
определения за това срок с мотивирано решение, класирането на участника, определи за
изпълнител на обществена поръчка за доставка с предмет: „ Доставка на дърва за
огрев през 2017 г. за нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на
обектите към отдел „СХД”, на музеите към Исторически музей – Котел и на част от
училищата на територията на Община Котел за отоплителен сезон 2017/2018 г.”

участника класиран на първо място и да сключи договор със същия участник в
настоящата процедура.
Комисията ще приключи своята работа с утвърждаване на протоколите, отразяващи
работата й.
Цялата документация за ОП с предмет: „ Доставка на дърва за огрев през 2017 г. за
нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД”,
на музеите към Исторически музей – Котел и на част от училищата на територията на
Община Котел за отоплителен сезон 2017/2018 г.”, включително всички документи,
изготвени в хода на работа на комисията ще бъдат предадени на Възложителя, което ще
бъде удостоверено с разписка, подписана от Кмета на Община Котел.
Със съставяне на настоящия протокол и полагане на подписите под него комисията
закри своето второ заседание на 03.07.2017 г. в 11,00 часа.

Председател: …………/п/ *…………………
/Детелина Адамова/
Членове: 1. …………/п/ *………………….
/ Добри Николов /
2. …………/п/ *……….………….
/Христо Карабекиров/

* Заличена информация на осн. чл.2 от ЗЗЛД.

