УТВЪРДИЛ!
Кмет на Община Котел: ....../п.п/*........
/Коста Каранашев/
Дата: 05.12.2019 г.

ДОКЛАД
по чл.103, ал.3 от ЗОП
за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № РД 13 – 560 /
03.12.2019 г. да проведе процедура на „пряко договаряне” за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка на дърва за огрев през 2019 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 2019/2020 г.”, открита с Решение № РД 13 – 547 / 20.11.2019 г. на
Възложителя.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАНАШЕВ,

На 03.12.2019 г. в 11.00 часа в Заседателната зала на Община Котел, комисия
назначена с Ваша заповед № РД 13 – 560 / 03.12.2019 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – заместник кмет
ЧЛЕНОВЕ:1. Христо Карабекиров – секретар на Община Котел
2. Добри Николов - гл.юрисконсулт
проведе преговори с поканения участник в процедурата за възлагане на
обществена поръчка за доставка с горепосочения предмет.
Председателят на комисията получи от деловодителя на Община Котел
подадената оферта от „РАЯ – 077” ЕООД, гр.Котел с вх. № 12 – 01 – 12 / 02.12.2019 г. и
с час на подаване – 16:04 в деловодната система на Община Котел.
Преди да пристъпи към отваряне на офертата председателят и членовете на
комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.2
от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП.
Комисията се запозна с предоставената й документация за обществената поръчка
и с подадената от участника оферта.
С първоначалната си оферта „РАЯ – 077” ЕООД, гр.Котел е направил следните
предложения:
1. Цена за доставка на 1 куб.м. дърва за огрев – 68.67 лв. (шестдесет и осем лева
и шестдесет и седем стотинки) без ДДС и 82.40 лв. (осемдесет и два лева и
четиридесет стотинки ) с ДДС. Цената включва всички разходи и начисления за
изпълнение на поръчката, включително определената от участника
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 и другите обекти
на територията на община Котел, включени в предмета на обществената
поръчка.
2. Срок на валидност на офертата и постигнатите договорености – 60 календарни
дни, считано от датата на протоколирането им.
Участникът е представил всички изискуеми документи и същите са редовни. В
представения ЕЕДОП участникът декларира отсъствие на обстоятелствата по чл.54,
ал.1 от ЗОП и на другите национални основания за отстраняване, посочени от

възложителя в поканата, наличието на които се явяват пречка за участие в настоящата
обществена поръчка. Участникът няма да ползва подизпълнители и не се позовава на
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор. С
посочената информация в ЕЕДОП участникът декларира, че отговаря на поставените
от възложителя критерии за подбор – да разполага с / да има на разположение
изправна собствена и/или наета механизация и техническо оборудване, необходими за
доставката на дървата за огрев.
Предвид доставката на дърва, с общо количество до 2091 куб.м., общата цена за
изпълнение на доставката е в рамките на прогнозната стойност на обществената
поръчка в размер на 172 306,80 лв. с ДДС.
След като прецени, че няма пречка да бъде извършено договарянето с участника,
председателят на комисията покани представителя на „РАЯ – 077” ЕООД, гр.Котел –
Янко Янков в качеството му на управител.
Участникът заяви, че потвърждава всички предложения, направени с подадената
първоначална оферта.
Комисията пристъпи към преговори с участника за определяне на условията на
договора, съобразно представения проект.
В хода на обсъждането участникът не направи предложения за промени и
допълнения към нито една от клаузите от проекта на договора. В тази връзка всички
клаузи на предложения от възложителя проект на договор бяха приети и същите
остават непроменени.
След изготвяне и подписване на протокола за проведените преговори от двете
договарящи се страни, комисията състави настоящия доклад.
Комисията счита, че извършеното договаряне е успешно.
С оглед изложеното комисията предлага на възложителя да постанови с
мотивирано решение класирането на участника „РАЯ – 077” ЕООД, гр.Котел и
определянето му за изпълнител на обществената поръчка, в определения за това срок
по ЗОП.
Комисията ще приключи своята работа с утвърждаване от възложителя на
настоящия доклад.
Цялата документация за ОП с предмет: „Доставка на дърва за огрев през 2019 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 2019/2020 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.
Дата на изготвяне на доклада : 04.12.2019 г.
Приложение към доклада:
1. Протокол от 03.12.2019 г.
Председател: Детелина Адамова : ………/п/*………….
Членове: 1. Христо Карабекиров : ………/п/*………….
2.Добри Николов: ………/п/*…………..
* Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка със ЗЗЛД.

ПРОТОКОЛ
От работата на комисията за проведени преговори в процедура „пряко договаряне” за
възлагане на обществена поръчка
На 03.12.2019 г. в 11.00 часа в Заседателната зала на Община Котел, комисия
назначена със заповед № РД 13 – 560 / 03.12.2019 г. на кмета на Община Котел в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Детелина Адамова – заместник кмет
ЧЛЕНОВЕ:1. Христо Карабекиров – секретар на Община Котел
2. Добри Николов - гл.юрисконсулт
проведе преговори с поканения участник в процедурата за възлагане на
обществена поръчка за доставка с предмет : „Доставка на дърва за огрев през 2019
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 2019/2020 г.”, открита с
решение № РД 13 – 547 / 20.11.2019 г. на кмета на Община Котел на основание чл.182,
ал.1, т.2 от ЗОП.
Председателят на комисията получи от деловодителя на Община Котел
подадената оферта от „РАЯ – 077” ЕООД, гр.Котел с вх. № 12 – 01 – 12 / 02.12.2019 г. и
с час на подаване – 16:04 в деловодната система на Община Котел.
Преди да пристъпи към отваряне на офертата председателят и членовете на
комисията подписаха декларации по чл. 51, ал.8 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.2
от ЗОП и чл.51, ал.13 от ППЗОП.
Комисията се запозна с предоставената й документация за обществената поръчка
и с подадената от участника оферта.
С първоначалната си оферта „РАЯ – 077” ЕООД, гр.Котел е направил следните
предложения:
3. Цена за доставка на 1 куб.м. дърва за огрев – 68.67 лв. (шестдесет и осем лева
и шестдесет и седем стотинки) без ДДС и 82.40 лв. (осемдесет и два лева и
четиридесет стотинки ) с ДДС. Цената включва всички разходи и начисления за
изпълнение на поръчката, включително определената от участника
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 и другите обекти
на територията на община Котел, включени в предмета на обществената
поръчка.
4. Срок на валидност на офертата и постигнатите договорености – 60 календарни
дни, считано от датата на протоколирането им.
Участникът е представил всички изискуеми документи и същите са редовни. В
представения ЕЕДОП участникът декларира отсъствие на обстоятелствата по чл.54,
ал.1 от ЗОП и на другите национални основания за отстраняване, посочени от
възложителя в поканата, наличието на които се явяват пречка за участие в настоящата
обществена поръчка. Участникът няма да ползва подизпълнители и не се позовава на
капацитета на трети лица за доказване съответствието си с критериите за подбор. С
посочената информация в ЕЕДОП участникът декларира, че отговаря на поставените
от възложителя критерии за подбор – да разполага с / да има на разположение
изправна собствена и/или наета механизация и техническо оборудване, необходими за
доставката на дървата за огрев.
Предвид доставката на дърва, с общо количество до 2091 куб.м., общата цена за
изпълнение на доставката е в рамките на прогнозната стойност на обществената
поръчка в размер на 172 306,80 лв. с ДДС.

След като прецени, че няма пречка да бъде извършено договарянето с участника,
председателят на комисията покани представителя на „ РАЯ – 077” ЕООД, гр.Котел –
Янко Янков в качеството му на управител.
Участникът заяви, че потвърждава всички предложения, направени с подадената
първоначална оферта.
Комисията пристъпи към преговори с участника за определяне на условията на
договора, съобразно представения проект.
В хода на обсъждането участникът не направи предложения за промени и
допълнения към нито една от клаузите от проекта на договора. В тази връзка всички
клаузи на предложения от възложителя проект на договор бяха приети и същите
остават непроменени.
След извършване на описаните действия комисията изготви настоящия протокол, в
който са отразени постигнатите договорености, с което приключи договарянето с „ РАЯ
– 077” ЕООД, гр.Котел в 11.45 часа.

КОМИСИЯ:

УЧАСТНИК:

Председател: Детелина Адамова : ……/п/*……..

Янко Янков : ……/п/*………

Членове: 1. Христо Карабекиров : …/п/*…………
2. Добри Николов: ………/п/*…………..
Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
във връзка със ЗЗЛД.

