ССЕЕ)СЗЩОашт СШДЖР[ЩТ
7300, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис I " № 1; тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205
е-т ай: киЬга1(а),киЬга1. Ъг
Интернет: к((р://\у\уи>. киЬга(. Ъг

Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предм ет :,, Доставка
на електрическа енергия - ниско напрежение за нуждите на Община Кубрат, улично
осветление на територията на общината и детски градини, детска ясла „ Мир “ на
територията на Община Кубрат за срок от 12 м есеца“ с Уникален номер на
поръчката в РОП на АОП 00803 2017-0001
-

П Р О Т О К О Л №1
от публичното заседание на комисия, назначена със Заповед №32 от
27.01.2017 г. на Кмета на община Кубрат по отваряне на постъпилите оферти
Днес, 27.01.2017 г. в гр. Кубрат, комисия в състав:
Председател: Зюлфие Алиосманова Исмаил - Директор на дирекция „ТСУЗТООСИДЕПМДТ“
в общинска администрация - Кубрат
Членове:
1. Светлана Кирилова - Главен юрисконсулт в Общинска администрация - Кубрат;
2. инж. Ергин Чакъров -Ст.експерт „ИД“ в Общинска администрация - Кубрат.
На основание чл.54, ал.2 от ППЗОП и съгласно предварително обявените условия
в 11:00 часа в
Заседателната зала, етаж втори, в сградата на Община Кубрат на адрес:
гр.Кубрат, ул. "Княз Борис I" №1, се проведе първото публично заседание на Комисията
назначена със Заповед №32 от 27.01.2017 г. на Орхан Ахмед Мехмед - Вр.и.д. Кмет на
Община Кубрат съгласно Решение №196 по Протокол №22 от 26.01.2017 год. на ОбС Кубрат по отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповестяване на
тяхното съдържание.
В изпълнение на чл.48, ал.6 от ППЗОП в 10:55 ч. от деловодството на общината бяха
предадени на председателя на комисията регистър на постъпилите оферти и 3 (три-) броя
оферти на участниците в процедурата, за което е подписан протокол.
След запознаване с постъпилите оферти, членовете на Комисията подписаха декларации по чл.
103. ал. 2 ЗОП. за съответствие на обстоятелството по чл. 103. ал. 2 от ЗОП и за спазване на
изискванията по чл.51. ал.13 и чл.52 от ППЗОП.
Председателят на Комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед №32
от 27.01.2017 г. на Кмета на Община Кубрат, след което разясни дейността на Комисията за
откритото заседание.
Информира, че за участие в процедурата, съгласно представен от Деловодството на
Общинска администрация - Кубрат регистър, в законоустановения срок - 17:00 часа на
26.01.2017 г., са постъпили 3 /три/ оферти, както следва:________ _______________ ____________
№
по
ред
1.

2.
3.

Име на участника

Дата
подаване
офертата

на
на

Час
подаване
офертата

Участник №1: „Мост Енерджи“ АД

20.01.2017 г.

11:24

Участник№2:
ЕНЕРГО-ПРО
Енергийни услуги ЕООД
Участник№3
„ГРАНД
ЕНЕРДЖИ
ДИСТРИБЮ Ш ЪН“ ЕООД

26.01.2017г.

11:59

26.01.2017г.

13:30

на
на

Входящ
номер
УД-02-20-89
УД-02-20-131
УД-02-20-132

На това първо публично заседание не присъстваха представители на участниците,
както н други лица от кръга на тези предвидени в хипотезата на чл. 54, ал.2. от ППЗОП.
Комисията продължи своята работа, като председателят пристъпи към отваряне на
запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване.
1. Първата постъпила оферта с Вх.№ УД-02-20-89/20.01.2017 г. е на участник „Мост
Енерджи“ АД. с адрес гр.СоФия. буд.“България“ № 118. БЦ „Абакус“ представлявано от Тони
Латева Тенева - представител, вписано в Търговски регистър с ЕИК 201325372.
Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Обозначена
съгласно изискванията на Възложителя. След отварянето на опаковката Комисията оповести
съдържанието й и установи наличието на опис на представените документи, изискуемите
документи по чл.39, ал.2 и ал.З от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на
участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2. Втората постъпила оферта с Вх.№ УД-02-20-131/26.01.2017г. е на участник ЕНЕРГОПРО Енергийни услуги ЕООД, с адрес 9009 гр.Варна. бул.“Владислав Варненчик“ №258. Варна
Таурърс. Кула Г, представлявано от Боян Михайлов Кършаков, Яна Маринова Димитрова,
Пламен Стоянов Стефанов - управители, вписано в търговския регистър с ЕИК 131512672.
Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Обозначена
съгласно изискванията на Възложителя. След отварянето на опаковката Комисията оповести
съдържанието й и установи наличието на опис на представените документи, изискуемите
документи по чл.39, ал.2 и ал.З от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на
участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

3. Третата постъпила оферта с Вх.№ УД-02-20-132/26.01.2017г. е на участник ..ГРАНД
ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮ ШЪН“ ЕООД, с адрес 1360 София, Индустриално зона „Орион“,
ул.“3020“ №34, ет.4, представлявано от Владимир Бойчов Владимиров - управител, вписано в
търговския регистър с ЕИК 201208860.
Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Обозначена
съгласно изискванията на Възложителя. След отварянето на опаковката Комисията оповести
съдържанието й и установи наличието на опис на представените документи, изискуемите
документи по чл.39, ал.2 и ал.З от ППЗОП и отделен запечатан плик с надпис „Предлагани
ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на
участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
След извършване на тези действия председателят на комисията закри публичното
заседг
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