ОБЩИНА СМОЛЯН
MUNICIPALITY OF SMOLYAN
бул. България 12, 4700 Смолян, България
Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd
Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg

ПРОТОКОЛ
за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане
на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез
събиране на оферти с обява, с предмет „КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДА НА
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН И СГРАДА НА ОБЛАСТЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ открита с обява на кмета на община Смолян № 3
от 23.05.2018 г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на възложителя на
интернет адрес: – http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2321- профил на купувача, за която обява
на Портала за обществените поръчки е публикувана информация за публикувана в профила на
купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален код под
уникален код ID 9076426 и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване
на оферти под уникален код ID 9076695.
Днес, 06.06.2018 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на Заповед № ОП-16 / 06.06. 2018 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в
следния състав:
Председател:
Златко Карамучев – юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян
Членове:
Сийка Табакова – гл. експерт дирекция „МППОД“ в община Смолян
Станка Бичокова – ст. счетоводител отдел ”ФСДБ и ЧР и ФК’ в община Смолян,
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва:
1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
2. На база на получения списък на участниците в производството и представените
оферти всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.
3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти
следните констатации:
3.1. Регистрирани предложения – 1 /един/ бр., както следва:

Наименование на участника
№

Регистрационен
номер на
предложението

Дата на
получаване на
предложението

Час на
получаване на
предложението

ДЛ005337

31.05.2018 г.

13,33 ч.

„РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД

1.

гр. София - 1373, ж.к. Красна поляна,
ул. „Сали Яшар“№39, тел. 02
8911762, факс. 02 4234206,
адрес2: София п.к 1346, община
Връбница, с. Волуляк,
ул.„Зокум“№8, e-mail:office@righteu.com

3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок.
3.3. Представения плик е с ненарушена цялост.
4. При отварянето на офертата не присъстваха представител на участника.
5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в
предложенията на участника. Комисията обяви ценовото и техническото предложение.
Членовете на комисията положиха подписите си върху техническите и ценовите предложения,
след което комисията продължи работата си в закрито заседание.
6. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТАТА НА
УЧАСТНИКА:

A.
1.

І „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО:
1 090,00 лева /словом хиляда и деветдесет
Цена
лева
/ без ДДС формирана на база следните
за изпълнение
цени
за почистване на отделните сгради,
на поръчката
-

както следва:
За комплексно почистване на сграда

Туристически информационен Център –
Смолян обща сума в размер на 540.00 лв.
/словом петстотин и четиридесет лева/ , без
ДДС за 12/дванадесет/ месеца.
За комплексно почистване на
сградата на Областен информационен
център – Смолян обща сума в размер на
550.00 лв. /словом петстотин и петдесет
лева/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца.

2.

Срок за изпълнение на обществената
поръчка

12 /словом дванадесет/ месеца, считани
от подписване на договора за
изпълнение на обществената поръчка.
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Б.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 4,
съдържащо подход и организация на персонала за изпълнение на поръчката, както следва:
- Посочване на помещенията, които ще се почистват в
сградите, съгласно
техническото задание;
- Списък на техническото оборудване, приспособления и артикули;
- Списък на почистващите препарати, които ще бъдат използвани при изпълнение на
поръчката.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена
съгласно Образец № 5;

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 6;

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
изготвена съгласно Образец № 7.


Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците, както и с изискванията на възложителя:
По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участника не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
не е налице нередовност или фактическа грешка:
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6 на
раздел IV „Указания за подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за
подготовка на офертата. Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и
приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към
обявата за възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни.
Участникът е представил надлежно изготвени Декларация за липсата на обстоятелствата по
чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3 и Образец на
документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия
оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с които е
удостоверил:
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в
обявата за възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците –
лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата.
Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството,
неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на
обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от обстоятелствата за
отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на
обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за подбор“ от
Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за разглеждане,
оценка и класиране на офертите и приключване на производството, неразделна част,
представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка доказал се е като утвърден контрагент в сферата на услугите, свързани с почистване на
сгради, с изпълнени множество подобни услуги с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката, отговарящи на изискванията на възложителя – например: Абонаментно
комплексно почистване на сградния фонд на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване
Добрич,Разград,Русе, Търговище и Шумен - работни складове, санитарни помещения,
архивохтранилища,стълбища, коридори, асансьори и фоайета, с Възложител: ТД на НАП
Варна, период 10.06.2014 г. – 30.06.2016 г., стойност 181 848,00 лв.; Текущо и основно
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почистване на административните помещения и сгради на ТД на НАП София с
Възложител: ТД на НАП София, период 01.08.2014 г. – 27.09.2016 г., стойност 348 229,57
лв. и др. Удостоверил е, че разполага с наличен технически ресурс за изпълнение на
поръчката в съответствие с първоначално обявените от възложителя условия.
Офертата на участника, включително в частта на техническото и ценовото предложения с
приложенията към тях, е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези,
определени от възложителя.
6. Ценовото предложение на участника, е съобразено с определения от възложителя
финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП,
така и на тези, определени от възложителя.
След като беше определено съответствието на представените оферти както с изискванията
към личното състояние на участниците, така и с изискванията на възложителя и съответствието
с предварително обявените условия, комисията пристъпи към класиране въз основа на
икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане „най-ниска цена”.
Въз основа на подадените оферти, направените констатации и подробно изложените мотиви
комисията единодушно

РЕШИ:
І. На основание чл.58, ал.1 във връзка с чл.97, ал.4, изр.1 от ППЗОП комисията класира
участниците, както следва:
I място: „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД,
с предложена цена 1 090,00 лв. без ДДС
ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена
поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти
с обява, с предмет: „Комплексно почистване на сграда на Туристически информационен
център – Смолян и сграда на Областен информационен център – Смолян“ класирания на
първо място участник, както следва:
„РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД,
като предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при съществените
условия, обективирани от класирания участник в предложението му.
Комисията приключи работа 13.06.2018 г., като предаде протоколите от своята работа на
възложителя на 13.06.2018 г. в 11:00 ч.

Златко Карамучев
положен подпис
/……...................../

Дата: 15.06.2018 г.
гр. Смолян

Комисия в състав:
Сийка Табакова
положен подпис
/……...................../

Станка Бичокова
положен подпис
/……...................../

Утвърдил: положен подпис и печат
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян

Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД)/.
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