
ПРОТОКОЛ№1

за разглеждане и класиране на офертите за участие в пазарна консултация по 
смисъла на чл. 44 от ЗОП -  покана за участие в пазарна консултация по смисъла на 
чл. 44 от Закона за обществените поръчки ('ЗОП) с изх. № УД-02-20-774/02.07.2018 г. 
с предмет „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и 
Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“, мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 
2020 г. съфннансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони

В изпълнение на Заповед № 554/ 05.07.2018 г. на Кмета на Обшина Кубрат, 
комисия в състав:

Председател: Елис Зайкърова -  гл. експерт БФТРЗФК 
Членове:

1. инж. Ивайло Иванов -  гл. експерт УП
2. Стела Любенова — мл. експерт ОП

се събра 12.07.2018 г., or 10.35 часа. в Заседателната зала на Община Кубрат, ет.
2. гр. Кубрат, ул. Княз Борис 1 № 1. със задача -  отваряне, разглеждане и оценка на 
постъпилите оферти, подадени за участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44 от 
ЗОП -  покана за участие в пазарна консултация по смисъла на чл. 44 от ЗОП с 
предмет „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и 
Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“ и започна работа в пълен състав.

В хода на пазарните консултации, са постъпили 3 (три) независими оферти, както
следва:

№ Име на участника, подал офертата Вх. № на ..... . 
офертата

Дата на получаване 
на офертата

1. „Тонет“ ООД, гр. София УД-02-22-527 10.07.2018 г.
2. „Масив“ ЕООД, гр. София УД-02-22-530 10.07.2018 г.
3. „Антарес България“ ООД, гр. София УД-02-22-531 10.07.2018 г.

Постъпила е оферта от Кооперация „Панда‘% гр. София, вх. № УД-02-22- 
538/12.07.2018 г. (получена на ел. поща на Община Кубрат на 11.07.2018 г.. 17:31 ч.).

Комисията констатира, че същата е извън срока за получаване на оферти, 
определен в Покана с изх. № УД-02-20-814/04.07.2018 г. (до 17:00 ч. на 11.07.2018 г.) и 
реши да не я допусне до разглеждане.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите на участниците по 
реда на тяхното постъпване:

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите на участниците по 
реда на тяхното постъпване:

1. Оферта № 1 от оферента „Тонет“ ООД. вх. № УД-02-22-527/10.07.2018 г. 
съдържа:

> Оферта (Приложение № 1);
г  Техническа спецификация (Приложение № 2).

Оферта № 1 от оферента „Тонет“ ООД, отговаря на предварително обявените от 
възложителя условия.

2. Оферта № 2 от оферента „Масив“ ЕООД. вх. № УД-02-22-530/10.07.2018 г. 
съдържа:

г  Оферта (Приложение № 1);



г  Техническа спецификация (Приложение № 2).
Оферта № 2 от оферента ..Масив“ ЕООД. отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия.

3. Оферта № 3 от оферента ..Антарес България" ООД, вх. № УД-02-22- 
531/10.07.2018 г. съдържа:

> Оферта (Приложение № 1);
> Техническа спецификация (Приложение № 2).

Оферта № 3 от оферента ..Антарес България" ООД. отговаря на предварително 
обявените от възложителя условия.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 
участниците.

За обща пазарна стойност на доставката оферентите предлагат:

№ Оферент Стойност в лв. без Стойност в лв. с
вкл. ДДС вкл. ДДС

1. „Тонет“ ООД, гр. София 52 500.00 63 000.00
2. „Масив“ ЕООД, гр. София 54 600.00 65 520.00
3. „Антарес България“ ООД, гр. София 54 950.00 65 940.00

Комисията счете, че максимална пределна стойност на доставка по проект: 
..Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1891“. 
гр. Кубрат, община Кубрат", с който община Кубрат ще кандидатстване по мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура’' от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 
г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, 
които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са 
определени референтни разходи, както следва:

№ Оферент Стойност в лв. без 
вкл. ДДС

Стойност в лв. е 
вкл. ДДС

1. „Тонет“ ООД, гр. София 52 500.00 63 000.00
2. „Масив“ ЕООД, гр. София 54 600.00 65 520.00
3. „Антарес България“ ООД, гр. София 54 950.00 65 940.00

Комисията спря работата си на 11.07.2018 г. в 10:55 часа.

Комисия в състав: Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД 
Председател:    

(Е. Зайкьрова)

Членове:
Заличена информация, на 

основание чл. 23 от ЗЗЛД
(И. Иванов)
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