ПРОТОКОЛ

по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
Днес 12.12.2017 г. комисия в състав:
I.
Председател:
Деян Георгиев Димитров – Директор „Европейска интеграция и икономическо развитие“ в Община Монтана
II. Членове:
1.
Албена Иванова Иванова – Еколог в „Регионално депо за отпадъци – Монтана“
ЕООД ;
2.
Зоя Василева Димитрова – Гл. счетоводител в „Регионално депо за отпадъци –
Монтана“ ЕООД,
назначена със Заповед №234 от 12.12.2017 г., във връзка с Обява №35 от 30.11.2017 г. на
Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД, се събраха със задача
получаване, разглеждане по реда на тяхното постъпване и оценяване на подадените оферти и класиране на участниците за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за
календарната 2018 година на работниците и служителите на
„Регионално депо за отпадъци – Монтана“ ЕООД гр. Монтана”
1.
2.

За участие в обществената поръчка са получени две оферти:
„Призма Лукс“ ООД гр. София с вх. № РД-05-43 от 07.12.2017 г., 09:00 ч.;
„Български пощи“ ЕАД гр. Пловдив с вх. № РД-05-44 от 07.12.2017 г., 09:20 ч.;

В първоначално определения срок за получаване на офертите – до 16:30 ч. на
07.12.2017 г., са постъпили 2 (две) оферти. Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП възложителят е
удължил срока до 16:30 ч. на 11.12.2017 г.
След като се запознаха със списъка на постъпилите оферти членовете от комисията
попълниха Декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
При отваряне на офертите не присъстваха представители или упълномощени представители на участниците.
След като от членовете на комисията не постъпиха възражения относно целостта на
пликовете, съдържащи офертите, пристъпиха към отварянето им по реда на тяхното постъпване и разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, поставени
от Възложителя.
Резултати от разглеждане на офертите:
1.
„Призма Лукс“ ООД с ЕИК 121194709 и със седалище и адрес на управление гр.
София 1000, ул. „Цар Симеон“ №15, представлявано от Стефан Атанасов Николов – Управител. Тел. 02 983 3352, факс: 02 981 4606, е-mail: office@prizmalux.com
Участникът е представил всички изискуеми документи.
Броят на търговските вериги на територията на град Монтана: 21 (двадесет и един)
бр.
Стойността на услугата за изработване, отпечатване и опаковане ваучери за храна:
4%.
Срок на доставка: 4 (четири) работни дни.
Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) дни.
При изпълнението на поръчка участникът няма да използва подизпълнител.
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2.
„Български пощи“ ЕАД с ЕИК 121396123 и със седалище и адрес на управление
гр. София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №1, бл. 31, адрес за кореспонденция: гр.
Пловдив 4000, ул. „Иван Рилски“ №7, ет. 2, офис 103, представлявано от Леона Николаева
Зайцева - Ангелова – Управител, пълномощник. Тел. 032 62 4481, факс: 032 63 3262, еmail: voucher@bgpost.bg
Броят на търговските вериги на територията на град Монтана: 24 (двадесет и четири) бр.
Стойността на услугата за изработване, отпечатване и опаковане ваучери за храна:
0,2%.
Срок на доставка: 5 (пет) работни дни.
Срок на валидност на офертата: 30 (тридесет) дни.
При изпълнението на поръчка участникът няма да използва подизпълнител.
Отстранени участници:
Няма.
№

Оценка на офертите:
Участник

„Призма Лукс“ ООД
гр. София
„Български пощи“ ЕАД
2.
гр. София
1.

Стойност
Админ.
на услугата обслужване
4,0%

0,00 лв.

0,2%

0,01 лв.

Доставка
до адреса

ОБЩО

0,00 лв.

231,20 лв.

1,00 лв.

12,57 лв.

Стойността на услугата за изработване, отпечатване и опаковане ваучери за храна се
изчислява на месечна база, определена за 34 човека × 34 ваучера × 5 лева.
Класиране на участниците:
1. място: „Български пощи“ ЕАД гр. София
2. място: „Призма Лукс“ ООД гр. София
Комисията предлага на Управителя на „Регионално депо за отпадъци – Монтана“
ЕООД, в качеството му на Възложител, да сключи договор с класирания на първо място
участник – „Български пощи“ ЕАД с ЕИК 121396123 и със седалище и адрес на управление гр. София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №1, бл. 31, представлявано от Леона
Николаева Зайцева - Ангелова – Управител, пълномощник.

К О М И С И Я:

Председател:
Членове:

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:
*
(Деян Димитров)
1.

(Мариела Живкова)

*

(Албена Иванова)
2.

*

14.12.2017 г.

(дата на получаване на протокола)

*

(Зоя Димитрова)

* Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД.
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