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УТВЪРЩИЛ:
ЯНИЛИНПАВЛО
из Ектор
ЩАТА:

доклАд

на

Комисията за провех(дане на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез отItрита
процедура с предп,lет: ,,!оставка на калциева хцдратна вар за нуждIrте на,,Брrrксл" ЕА!" с

реф. N! 1200З/20l7г.

Относно: Резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез oTI(plI,Ia

процедура с предмет: ,,!оставка на калциева хидратна вар за нуждите на,,Брикел" EAfl" с

реф. ЛЪ 12003/2017г.

Процедурата е открита с Решение.JrlЪ 507l\6.06.201'7 г. на Изпълнителния директор
Решението е публикувано в АОП на 19.06.2016 г.
Уникалеtr номер на поръчката в РОП: 0075 8-20l 7-001 1

Вид на процедурата - открита процедура на основание чл. 132 във вр, с чл. 18, ал. 1т. 1отЗОПот
зоп

състав на комисията:

ПРЕ,ЩСЕ,ЩАТЕЛ: ИваIr Симеонов Монев- р-л отдел ,,Търговски"

ЧЛЕНОВЕ: 1, !имитър Василев Арнаудов - Началник цех ,,Химичен/ СОИ"
2. Кристиан Атанасов Баджаков - юрисконсулт

На основание чл. 103, ал.3 от ЗОП, Комисията, назначена със Заповед Nc 733124.07.2017 t,..

състави настоящия доклад:
1. Промени настъпили в хода на работата на комисията: lIяма.
2. В предварително определения срок за подаване на оферти (21.0'7 .2017 г, до l6: 1 5 часа)

са постъпила 2 (лве) оферти.

тел.: 04']8/ 621 28
тел/факс: 04'18/ 62З 9З,

Ns по
ред

Подател на офертата за участие Вх, IIошtер дата и час tla
получаваIIе

l СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО!, гр. Бургас лъ1 20.07,2011l 10:10ч,
2 Огняново-К" АД, гр. София м2 21.07.20l7 lЗ:,56ч.
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З. На открито заседание, проведено gа 24,07.201,7г. от 1З:00 часа9 в заседателната зала на

,,Брикел" EAfi, комисията отвори и разгледа постъпилите оферти от участниците в процедура за

възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: ,r,.щоставка на калцllевrl
хидратна вар за нуждите на,,Брикел" ЕАД" с реф. Л} 12003/2017г. при следния ред:

о Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на участника.
о Председателят на комисията получи с приемо-предавателен протокол оферта, постъпила в

отдел ,,Търговски" от участника в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита
процедура с предмет: ,,Щоставка на калцпева хидратна вар за нуждите на,,Брпкел" ЕА!" с

реф. Лi 12003/2017г. Председателят на комисията обяви, че са постъпили 2 lюаl бр. оферти в

определения за това срок:

,,СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО!, гр. Бургас - вх. Ns 1/20,07.20l7 г.

,,Огняново-К" А!, гр, София - вх. Nq 2i21,07.2017 г,

о Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им.

,,СМА Минерал Бургас Вар" EOOfi, гр. Бургас - вх.М 1/20.07.2017 г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комисията оповестlI
съдържанието на плика. Комисията установи, че е наличен 1 (един) плик с надпtлс

,,Предлагани ценови параметри" с не нарушена цялост. Трима от членовете на коNlисI,lя'га

подписа плика с надпис ,,Предлагани ценови параметри" и техническото предложения.
,,Огняново-К" А!, гр. София - вх.J\Ъ 2/ 21.07.2017г.

Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комисията оповест1,I

съдържанието на плика. Комисията установи, че е наличен 1 (един) плик с надпI,1с

,,Предлагани ценови параметри" с не нарушена цялост. Трима от членовете на коN{исl.iята

подписа плика с надпис ,,Предлагани ценови параметри" и техническото предложения.
о Резултатите от проведеното заседание gа 27,0].2017 г. са обективирани в Протокол Лi

01lI200Зl20I1 ., неразделна част от настояция доклад.

4. На З1,.0'7.2017 г., на закрито заседание в Заседателната зала на "Брикел" ЕАД,
комисията провери наJIичието и редовността на представените от участниците докуп{еI{ти и

установи:
о Участници представили всички необходими документи в съответствие с критериите

за подбор на възложителя, без констатирани липса Еа документи и/или несъответствия ltlIrлrt

други нередовЕости, включително фактическа грешка:
,,СМА Минерал Бургас Вар" EOOfl, гр. Бургас
,,Огпяново-К" А.Щ, гр. София

о Участници, за които комисията е установила липса, непълнота или несъответствие llil
информацията, вклюtIително нередовност или фактическа грешка и/или несъответсl,в Ll я с

изискванията към личното състояние и критериите за подбор: Няма TaKrrBa участнllцп
о Всички участниците, отговарят на обявените от Възложителя изисквания Ll

предложенията за изпълнения на поръчката им се допускат до разглеждане от комисията.
. Резултатите от проведеното заседание на на 31.07.2017 г. са обективирани в Протокол

]\Ъ02l l2003/20 i 7, неразделна част от настоящия доклад.

5. На 31.07.2017 г., на закрито заседание в Заседателната зала на "Брикел" ЕА!.
комисията разгледа Техническите предложения за изпълнение на участниците:

. Техническите предложения на участниците отговарят на предварително обявените условия.
о Няма участник, предложен за отстраняване поради несъответствие на предложеIIията за

изпълнение на поръчката с предварително посочената в документацията на общеСтвена'Га

поръчка техническа спецификация.
о Комисията допуска до отваряне на плика с предложената цена:

,.СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО!, гр. Бургас
,,Огняново-К" А.Щ, гр. София
о Резултатите от проведеното заседание на на З1.07.2017 г. са обективирани в Протоttол Nч

]\ЪOЗ/ 12003/2017, неразделна част от настоящия доклад.
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.На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗоП на 02.08.2017 г. на профила на купувача на ,,Брике;t''
ЕД! се публикува съобщение до заинтересуваните лица относно часа и датата на отваряне IIа

пликовете с предлоItените ценови параметри.

6. На 07.08,2017г. от 11:00 часа в открито заседание в Заседателната зала па ''Брике:r"

ЕА,Щ, комисията пристъпи към отваряне на пликове с надпис: ,,Предлагани ценови парамrетрп''

на допуснатият участник в обявената обществена поръчка с предмет: ,,Щоставка на калцIiевil
хидратна вар за нуя(дите на,,Брикел" ЕА!" с реф. J\Ъ 12003/2017г.

о Комисията констатира, че на заседанието не присъстват представители на участн и ците.
о Председателят на комисията I1ристъпи към отваряне на пликовете с надпLtс:

,,Предлагани ценови параметри" от офертите на допуснатите участници, в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,[оставка на калциева хидратна l}ap за
нуждите на ,,Брикел" ЕА!" с реф. J\Ъ 1200З/2017, по реда на тяхното постъпване и обявп
предлаганите цени.

о С това приключи публичната част от работата на комисията.

6. На 17.08.2017г., на закрито заседание комисията пристъпи към разглеждаtIе, оценI(а п

класиране на офертата, съглаоно т. 1.5 от документацията за участие.
о Щенови оферти (Плик - ,,Предлагани ценови параметри") на участЕици. I(о!l,го не

отговарят на условията на възлохмтеля и комисията не ги допуска за участие в класиране:
6,1. ,,СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО.Щ, гр. Бургас

6.2. ,,Огняново-К" А.Щ, гр. София

Предложените от участниците цени надвишават предварително зало)I(ената в

документацията прогнозна стойност от Възложителя.
. Резултатите от проведените заседания на 17.08.2017г. са обективиратли в llpoTotcoл

Ns 04/12003/2017., неразделна част от настоящия доклад.

7, Предвид горното комисията предлага на Възложителя:
7.1. !а отстрани:
7,1.1. ,,СМА Минерал Бургас Вар" ЕООfi, гр. Бургас

Правно основание: чл,|0],т,2, буква,,а" от ЗОП.
Фактическо основание: I{eHoBoTo предложение на участника не отговаря на предварI{телно

обявено условие rra Възложителя в т. 1 .5 на документацията за участие:
,, 1.5. Проzrюзttаtпа сmойносlп на поръчкапlа е 1 000 000 /чеmuрч ,мчлttоttсt/ .пв, без ,Щ!(| tt е

MctKcLt.uaлHLIJl c|uHaltcoB ресурс ocu?)/peH оlп възлоэlсLlmеля, Преdлоэtсенч LpHLl (обtцсt cпloitrtoc,tп),

Koumo lшdхвърляm про?нознаmа сmойносtп по поръчкаm0, ще бъDспп omcmpaчrlBtllltl кaп110

неоm?оваряLцч нtt пpeOBapttmelLrto обявенttmе усllовttя Hct Въз;lо)tсttmеля, "
7.1.2. ,,Огняново-К" А.Щ, гр. София

Правно основание: чл,107,т,2, буква,,а" от ЗОП.
Фактическо основание: I]eHoBoTo предложение на участника не отговаря на предвари,l,елнt)

обявено условие на Възложителя в т, 1.5 на документацията за участие:
,,1,5, Проzнознаtпа сtпойносm на поръчкапа е 4 000 000 /чеmuрu .цlttttttotta/ -qB. без !!С u е

MaKcuMaлHLýl фttнансов ресурс oclpypeH оm възлоэrLrmеля. Преd,поженLt цеllLt (обtцсt сlпоiпttlспl),
t;ottпlo нсtOхвърляlп про?нотrапсl сmойносtп по поръчкаmа, tLle бъdсtпl олпсmранявOlLr кчtпо
ltеоlп2овttряLцL! tta преdварttпlеltно облtвенumе условtьrI на Възложumеля. "

7,2. !а прекрати открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предп,IеI:

,,[оставка на калциева хидратна вар за пуждите на,,Брикел" ЕАД" с реф, NЪ l2003/2017

Прогнозно стойност
на Възлоя<ителя в лв.

Предлолtена стойност
от ,,СМА Минера,r

Предложена стойност
от ,,Огняново-К" А! в

лв. без ,Щ,ЩС:

4 000 000 4 290 000 4 224 000

C,tp З or J

Участник:



ПDавпо основание: Чл.1 1 0, ал, 1 , т.2 от ЗОП
Фактическо основание: Всички подадени оферти за участие не отговарят на предварителllо
обявените условия на възложителя и са неподходящи.

Прилоясения:
1. Протокол }lЪ 01/l200З/2017
2. Протокол М 02112003/20l7
З. Протокол М 03/1200З/2017
4. Протокол Ns 04/12003/2017

Иван Мо

Членове:
l. .Щимитър Арнаудов

2. Кристиан Бадrкаков

Комисrrя:
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