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ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД
от работата на комисията

по процедура с реф.ЛЪКС 0З-2017- 01

комисия, назначена съсНа основание чл. 103, а,,r.З от ЗОП и чл.60, м.1 от ППЗОП,
Заповед М 906 / 20.09.2017 г. на Изпълнителния Щиректор в състав:
ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

Иван Симеонов Монев - Ръководител отдел ,,Търговски"
ЧЛЕНоВЕ:

Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
инrк. КрасимираИванова,Щимитрова СпециалистОП

Разгледа, оцени офертите и проведе преговори с участниците в поръчка с предN{е,|,:

,,Щоставка на тръби, използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията на l4-3-460-2009.
ТУ 14-ЗР55-200i", реф. ],1! КС-OЗ-2017-01, възложена чрез квалифакационна система с предNtет:

,,!оставка на мета,lни изделия /тръби, листова стомана, стоманенИ проtРили и др./ за нужлите на

,,Брикел" ЕА,Щ"с реф. Ns КС 03/2017г.

Поръчката е открита с Решение Ns 896/12.09.2017 г. на Изпълнителния директор.

1. Промени настъпили в хода на работата на комисияT а няма

2. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата.

На 20.09,201'7 г. в 10:00 часа, в стая Заседателната зала на,,Брикел" ЕА!, гр. Гълъбово, на
основание чл.54, ал. 2 и следващите от ППЗОП, комисията отвори по реда на постъпването и

завеждането им получените в законоустановения срок първоначални оферти.

В изпълнение на Решение Nq 896 / 12.09.2011r. на Изпълнителния директор на ,.БрtlItел"
ЕА!, бяха изпратени покани за представяне на оферта в процедура на договаряIlе с

предварителна покана за участие до следните лица:

,,Интерком груп" ОО.Щ, гр. Варна
,,Тритон" ОО.Щ, гр. Сливен
,,Вокимекс" ОО!, гр. Пловдив
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В определения срок до 16:15 часа на 19.09.2017г. са постъпили първоначални оферr,и or,

следните лица:

Nq Уцасmнuцu Вхоdяu4 номер |l {lc

1 Тритон ооД, гр. Сливен 1/19.09.2017г, 11:З0

След преглед па [редставените документи от у{астника комисията не е установила липса.
непълнота или нестФтветствие на информацията, вкJIючително нередовност или фактическа грешка
и/или несъответствия с изискванията на възложителя. !ействията на комисията са обектив1,lранlt в

Протокол N"l/20.0q.20 l 7

На 26.d9.20i7F. в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕАД след преглед на Техническото
предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията констатира, tle

предложението на участника ,,Тритон" ОО,Щ отговаря на предварително обявените условия Hil

Възложит9ля. .Щействията на комисията са обективирани в Протокол Ns 2126,09,201'1 г.

Комисията разгjтеда и провери първоначалните ценови оферти на допуснатите'
участници. I]еновите предложения на у{астниците са изготвени съгласно изискванIrята на

документацията за уlастие.

На заседание, проведено на 02.10.2017г. от 10:00 часа, в Заседателната зала на,.Брлtкел"
ЕА!, комисията проведе преговори с упълномощен представител на Управителя на ].Тритоll"
ОО,Щ - г-жа Нели Недева Вълчева редовно уtIълномощена с пълномощно Nq З2З412012 г,

Публичен хсребий за определяне поредноста на провеждане на преговорите по реда чл,67, ал.l
от ППЗОП и T,V. от Указанията за подготовка на първоначална оферта за възлагане на
обществена поръчка е неприложимо, поради наличието на един участник.
Извършването на проверка за наличие на необичайно благоприятна оферта по реда па чл. 72

от ЗОП е неприложимо, поради наличието на една допусната оферта.
В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:

о I]eHaTa за ,,,Щоставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията
на 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001", реф No КС-0З-2017-01, предмет на настоящата
процедура, да бъде намаJIена от 138 000,00 лв. (сто тридесет и осем хиляди лева), без

ЛЛС на 1З7 700,00 лв. (сто тридесет и седем хиляди и седемстотин лева), без ,Ц.ЩС чрез

редуциране на първоначално предложената единична цена от участника от 2,30 лв. rla кг.
на 2,295 лв./кг.

. Приема се проекта на договор, предложен от Възложителя към документацията за участие
в процедурата, без изменения.

Постигнатите договорености от проведените преговори на Комисията за извършване lla
подбор на участниците със законния представител на участника са обективи в Протокол от
проведени преговори нерaвделЕа част от настоящия доклад. Протоколът се подписа от страна на
членовете на Комисията и представителя на участника.

3. Предлоlrtение за отстраняване на участници, Мотиви за отстраняване - Няма отстранеIIи

участници.

4, Класиране на участниците:
Предвид постигнатите договорености Комисията класира участниците, както следва:

Първо място: ,,Тритон" ООЩ, гр. Сливен

Моmuва за Dопускане а класлaране нп учаспнациrrrе., Предложенията на класираният

участник отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всиtIки

изискуеми док}менти от възложителя. Техническата оферта на у{астникът съответства на1

техническите изисквzlния в док)ментацията. Класирането е извършено съгласно т.1,5, от
документацията за у{астие. Критерий за оценка на офертите е икономически пай-изгодна оферта.
изразеЕа тез най-ниска цена под формата на обща стойност на поръчката.
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5. Предвид горното комисията предлага на Възлоrrtителя:

flа сключи договор за изпълнение на предмета на обществена поръчка чрез договаряне с

предварителна покана за участие с реф. J\! КС 0З-2017-01. , при договорените условия с

участнпка: ,,Тритон" ОО.Щ, гр. Сливен.

При следните условия:. Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1З7 700,00 лв. (сто тридесет и седелI
хиляди и седемстотин лева), без flЩС. Срок на действие на договора - 6 /шест/ месеца от датата на подписване на договора.; Сро;4 за и?пълнение на конкретна заявка на Възложителя - 3 l триl дни от датата на
заявка на Възjrожите5rя.

ПDилохtения: Протоколи ]ф1, Nq2, NчЗ от работата на комиgия,l,а и llpol,oкoJt tl,I, llреl,овори,l,е с

участника.

Комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Симеонов Моцев ....

2. иняt. Красимира Иванова .Щимитрова .

Cl,p З ol З


