
П Р О Т О К О Л

Днес 11.07.2017 г., от 11:00 часа. в кабинет 316 на сградата на Районна администрация 
..Младост“ към Столична Община. Комисия, назначена със Заповед № РМЛ17-РД91-39 от 
10.07.2017 год. на Възложителя, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: - арх. Румен Русев - заместник кмет 
ЧЛЕНОВЕ: 1. Албена Цанова -  началник отдел „ФСДЧР
2. Александър Несторов -  ст. юрисконсулт в отдел „АИПО"
3. инж. Александър Йотов — главен експерт в отдел ,,ИИБ
4. инж. Чавдар Монов — гл. специалист в отдел „ИИБ ,

се събоа с цел разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в 
обществена поръчка, обявена по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за ооществените поръчки 
чрез Събиране на оферти с обява с предмет: „ Доставка на два броя нови пътнически асансьори,, 
уредби включваща проектна разработка за подмяната на асансьорните уредби, демонтаж на 
^съществуващ и те асансьори и уредби, монтаж на нови асансьорни уредби, въвеждане 
експлоатация, сертифициране и сервизна поддръжка, обслужващи пасарел на бул. „Ал 
м 2инов« 'в ж.к. Младост Г \  публикувана на Портала за обществени порт™  в Атунцията п 
обществени поръчки - "Информация за публикувана в профила на купувача ооява за обществен 
поръчка на стойност по чл 20 ал.З от ЗОИ" с ID 9065705 и в профила на купувача на интернет 
страницата на Районна администрация „Младост" към Столична община - ооява за събиранена 
оферти № ОП-2017-1/28.06.2017 г. и публикувана информация за удължаване на първоначалния ср 
за получаване на оферти с от 06.07.2017 г. с 5 календарни дни до 17:00 часа на 10.07.2017 г.

Комисията започна работа след получаване на представените оферти с Приемо- предавателен 
протокол, съгласно чл.48, ал.6 от ППзЪи (Приложение №2 къмнастоящия протокол).

На заседанието на Комисията не присъства представител на участника или средствата за 
масово осведомяване, видно от Присъствен лист (Приложение № 1 към настоящия протокол), 
подписан от председателя на комисията.

Председателя на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед РМЛ17- 
РД91-59 от 10.07.2017 год. на Възложителя и с протокола по чл.48. ал.6 от ППЗОП.

В срока, определен от Възложителя — до 17:00 часа на 10.07.2017 г, е постъпила една

оферта,^акто Ш Ф Т  кОРЕКТ"ЕООД е вх. №РМЛ17-ТД26-1102/10.07.2017 г. от
10.07.2017 г. от 16:59 часа;

След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП председателят и членовете 
на комисията подписаха Декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Отварянето на офертата се извърши при условията на чл.97. ал.З и ал.4 от ППЗОП.
1.Комисията започна работа с отваряне на офертата на участника „ЛИФТ КОРЕ 

ЕООД и оповести съдържанието на офертата, като извърши проверка за съответтсвие на 
документите със списъка по чл. 47 от ППЗОП. от която се констатира, че в офертата на участника 
липсват приложенията към Техническата оферта: Техническа спецификация на оборудването и 
материалите. Линеен график и Декларация за сервизно гаранционно обслужване, посочени като 
приложения, след което Председателя на Комисията съобщи Ценовото предложение на участника



както следва:
Предлагана цена за изпълнение на поръчката: 69 440.00 (шестдесет и девет хиляди и 

четиристотин и четиридесет) лева без ДДС.

При оповестяване на ценовото предложение, Комисията констатира, че ценовата оферта на 
участника е непълна с оглед липсата на информация в полета от образеца на ценовата оферта, като 
не е посочена цена за изготвяне на 2 броя проект и показатели за ценообразуване на предложението.

II Комисията продължи работа в закрито заседание за разглеждане на офертата на участника 
за съответствие с изискванията на Възложителя поставени към участниците в обявата.

С оглед на констатациите от открититото заседание по отношение на несъответствие на 
ценовата и техническата оферта на участника. Комисията единодушно взе решение.че същият 
следва да се отстрани от участие в обявата още на този етап и няма да разглежда документите з 
съответствие с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подоор.

Съгласно чл 195 от ЗОП за неуредените в глава двадесет и шеста „СЪБИРАНЕ НА ОФЕР1И 
С ОБЯВА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА" от ЗОП въпроси се прилагат разпоредбите на части 
първа и втора от закона, съответно ППЗОП. С разпоредбите на Раздел VIII Действия на 
при разглеждане на оферти и заявления за участие, подадени на хартиен носител от П , 
възможност за отстраняване с допълнителни документи и информация в посочения в чл.54, ал.9 срок 
и ред оценителната Комисия може да даде на участниците само по отношение наустановена ли 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. Предвид това. 
че констатациите още на откритото заседание са за несъответсвие с оглед липса на информация и 
документи по отношение на Техническата оферта и Ценовата оферта на участника, за които не е 
предвидена законосъобразна възможност за отстраняването им. Комисията единодушно взе
решение, както следва:

Не допуска до разглеждане и оценка на офертата участник „ЛИФТ КОРЕКТ“ ЕООД и 
отстранява участника от обявата на основание чл.107, т.2,буква „а“ от ЗОП поради 
несъответствие на подадената оферта с предварително обявените Условия на поръчка га, ка 
същата се явява непълна и неподходяща по смисъла на параграф две от зШ

С оглед изложените по-горе констатации и действия. Комисията

П Р Е Д Л А Г А :

на Кмета на СО р-н „Младост“ да прекрати обществена поръчка, обявена по реда на^1 лава 
двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез Събиране на оферти с обява за съоиране 
на оферти № ОП-2017-1/28.06.2017 г. с предмет: „Доставка на два броя нови пътнически
асансьорни уредби, включваща проектна разработка за подмяната на асансьорните уредои. 
демонтаж на съществуващите асансьорни уредби, монтаж на нови асансьорни уредби, въвеждане в 
експлоатация, сертифициране и сервизна поддръжка, обслужващи пасарел на бул. „Ал. Малинов в 
ж.к. Младост 1“.

Комисията приключи своята работа в 12.15 часа на 11.07.2017 г.

Протокола от работата на комисията назначена със Заповед № РМЛ17-РД91-59 от 
10 07 2017 год„ заедно с цялата документация по обществената поръчка, обявена по реда на 1 лава 
двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез Събиране на оферти с обява са 
предадени на Възложителя на 11.07. 2017 г.

2. Приложение: Съставна част от настоящия протокол е Приложение №1, Приложение 
№2, оферта е вх.№ №РМЛ17-ТД26-1102/10.07.2017 г. от 10.07.2017 г. от 16:59 часа;



В качеството на Възложител, утвърдих Протокола от работата на комисията назначена с моя 
Заповед № РМЛ17-РД91-59 от 10.07.2017 год . на L t ....-017 г.


