ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОТОКОЛ
от извършената работа на комисията, определена
№ 01/05.01.2015г. на Кмета на Община Велики Преслав

със

Заповед

Днес 05.01.2015г. в 10,00 ч. в Общинска администрация В. Преслав се проведе
заседание на комисията, назначена със Заповед № 01/05.01.2015г. на Кмета на Община
Велики Преслав:
1. Ваня Пенева – Ст. юрисконсулт – Председател;
2. Соня Николова – Ст. специалист ТСУ - ИК – Член;
3. Ваня Дункова – Ст. специалист счетоводство – Член
със задача да разгледа и оцени постъпилите оферти за изпълнение на обект:
„Поддържане, ремонт и профилактика на системата за улично осветление на
територията на община Велики Преслав през 2015г”, като изборът на изпълнител се
извършва по критерий „най-ниска предлагана цена”, „гаранционни срокове” и „време
на реагиране” съгласно т. 6 от Заповед № 493/01.12.2014г.
Комисията констатира, чe в резултат на оповестената съгласно изискванията на
чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП, реда на чл. 9 а от ППЗОП „Публична покана” в установения от
възложителя срок за получаване на оферти – 16,30 ч. на 29.12.2014г. е постъпила
1 /една/ оферта за изпълнение на услугата:
Вх. № 6146/29.12.2014г. – 11,22 ч. от „ЕЛДИ” ЕООД гр. Велики Преслав
В изпълнение на чл.101г ал. 2 от ЗОП, членовете на комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.
Комисията констатира, че при отварянето на офертата не присъства участник в
процедурата или негов упълномощен представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване.
Комисията констатира, че единствената постъпила оферта - на „ЕЛДИ” ЕООД
гр. Велики Преслав - вх. № 6146/29.12.2014г, е в запечатан, непрозрачен плик с
ненарушена цялост.
Комисията отвори постъпилата оферта и установи наличието на следните
документи и доказателства в офертата на „ЕЛДИ” ЕООД гр. Велики Преслав:
- Актуално Удостоверение от Агенция по вписванията;
- Поименен списък на квалифицираните работници с квалификация „ел.
монтьор“, придружен със заверени копия на удостоверенията
за придобита
квалификационна група;
- Свидетелство за регистрация на специален автомобил Мерцедес 608
собственост на „ЕЛДИ” ЕООД гр. Велики Преслав – автовишка 12 м. височина;
- ЕО Декларация за съответствие - 2 броя;
- Срок на валидност на офертата – 120 дни;
- Гаранционни срокове за изпълнените видове работи – 3 години;
- Декларации по 47, ал.1,т.1 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП – по образец;
- Предложение за изпълнение на поръчката – по образец;
- Ценово предложение с единични цени на видовете работи за изпълнение

/без ДДС/ по приложения образец - с приложени анализи за всеки вид дейност.
Комисията констатира, че офертата на участника „ЕЛДИ” ЕООД гр. Велики
Преслав съдържа изискуемите се с „Публичната покана” документи и доказателства.
В изпълнение на чл. 101 г ал. 3 от ЗОП, комисията обяви публично ценовото
предложение на участника „ЕЛДИ” ЕООД гр. Велики Преслав, както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование на видовете работи

мярка

Настройка на часовник
Бр
Смяна на часовник
Бр
Възстановяване на ел. захранване
Бр
Ремонт на оплетен проводник
Бр
Смяна на предпазител
Бр
Смяна на осветително тяло
Бр
Смяна на изгорял осветител с изправен
Бр
Смяна на контактор
Бр
Смяна на стартер на место
Бр
Монтаж табло – управление – заедно с
Бр
м-ж апаратура и изтегляне кабел
Демонтаж апаратура от трафопостове за
Бр
управление към УО
Ремонт на осветително тяло
Бр
Подмяна на енергоспестяващи крушки в
Бр
парково осветително тяло
Смяна на клемна кутия
бр
Монтаж на U – бан
м
Отстраняване на възникнали аварии в ел.
мрежата, ел. отопл. уреди и ел. съоръжения 1
и апарати на общината /с отразяване на месец
изв. дейности в дневник

Ед. Цена
/без ДДС/

5.08
95.57
17.03
12.03
17.08
69.08
14.68
89.49
6.36
99.20

Гаранционен
срок
/където е допустимо/

3 год.

3 год.
1 год.
3 год.
3 год.

4.98
22.31
12.52
27.70
1.73
0.00

На основание чл. 101 г ал. 3 изр. ІІ – ро от ЗОП техническото и ценовото
предложение не се подписаха тъй като не присъства представител на участник различен
от подалия офертата участника „ЕЛДИ” ЕООД гр. Велики Преслав.
След като обяви ценовото предложение, комисията пристъпи към оценка на
офертата и класирането и по показателя за оценка – “най-ниски предлагани цени”,
“гаранционни срокове” и “време на реагиране”.
Предложените показатели за видовете работи и сроковете са следните:
№ Наименование
участника

1

“ЕЛДИ” ЕООД

І. “ЕЛДИ” ЕООД:

на Средноаритметична
предлагана цена /лв.без ДДС/

Гаранционен
срок
/год./

32,98

3

Време
за
реагиране
/дни/

1

К 1/2 =____32,98__ = 1,00 х 0,50 = 50%
32,98
К 2/2 = ____3.00_____ = 1,00 Х 0,25 = 25%
3.00
К 3/2 = ____1.00______= 1,00 Х 0,25 = 25%
1.00

КО = ( К1* 50% + К2* 25% +К3* 25%) = ( 1,00*50% + 1,00*25% + 1,00*25%) =
(0,50+0,25+0,25) = 1,00
Класиране: І място – “ЕЛДИ” ЕООД

-

“КО” = 1,00

Комисията съгласно чл. 101 д ал. 1 от ЗОП и извършената оценка, предлага на
възложителя – Кмета на общината да покани “ЕЛДИ” ЕООД – гр.Велики Преслав за
сключване на договор за изпълнение на услугата.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:
Ваня Пенева………/П/………………
Соня Николова ………/П/…………...
Ваня Дункова ……………/П/……….
Настоящият протокол е връчен на възложителя в изпълнение на Заповед
№ 493/01.12.2014 год. на Кмета на община Велики Преслав на 05.01.2015г.
в…………...ч.

Предал: …………./П/..…

Приел:……………/П/………
/Зам.кмет община – М.Шабан/

