Изх. №

./17.05.2018 г.

УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
ДИРЕКТОР
ТМЦ-РАЗГРАД
ТОДОР МАДОЛЕВ

ПРОТОКОЛ
за разглеждането и оценката на офертите
и за класирането на участниците

На 15.05.2018г. от 10:00часа, комисия, определена със Заповед №
30/14.05.2018 г. на директора на ТМЦ-Разград, Тодор Мадолев - Възложител, в
състав:
Председател: Разиля Радева - главен счетоводител,
Членове:

1. адв. Елена Златева - нещатен служител по договор за правно
обслужване от 11.01.2018г.;
2. Теодор Даскалов - зам.-директор ТВ
3. Галина Стефанова - зам.-директор АВ
4. Георги Анастасов - театър-майстор,

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на
обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на един брой
автобус втора употреба, за нуждите на Театрално-музикален център Разград”.
Протоколист: Алтан Бюнятова Хашимова
Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 25.04.2016 г. в раздел „Профила на
купувача”, е публикувана обява за събиране на оферти с изх. № 356/24.04.2018г. за
горепосочената обществена поръчка, със срок на приемане на офертите до 17:00часа
на 08.05.2018г. Поради наличието на една постъпила оферта в указания срок,
същият е удължен до 17:00часа на 14.05.2018г. ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на
първоначалния срок за получаване на оферти е публикувана в страницата на АОП с
ГО: 9075849, както и в раздел „Профил на купувача” на възложителя.
След изтичане на законно установените срокове, комисията се събра и
установи, че е постъпила 1 (една) оферта, от участник „РИКИ - А ТУР“ ЕООД, с
вх. No 372/08.05.2018г. и час на приемане 16:20ч., след което, в изпълнение на чл.
51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации относно

изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 52 от ППЗОП, и пристъпиха към
отваряне на офертата и проверка за съответствие с условията за участие и
изискванията, на които следва да отговаря. На отварянето не присъства
представител на участника. Комисията установи, че офертата е представена в
запечатана непрозрачна опаковка, с посочени върху нея данни, в съответствие с
изискванията на възложителя. След отварянето на плика, комисията установи, че
офертата съдържа всички документи, посочени в т. 4.5 от „УКАЗАНИЯ ЗА
УЧАСТИЕ”, публикувани в раздел „Профил на купувача” на интернет страницата на
възложителя. Документите са подписани от законния представител на собственика
на капитала на „РИКИ - А ТУР” ЕООД Хатидже Реджеб Юмуртаджъ (приложено
пълномощно № 4976/07.06.2017г., нотариус Невена Стоянова с per. № 291 в
Нотариалната камара) и надлежно подпечатани с печат на фирмата. След
установяване изрядността на подадените документи, комисията пристъпи към
разглеждане и обсъждане на офертата.
Въз основа на посочените в обявата критерии за възлагане и показатели за
оценка, комисията констатира, че предлаганата цена (69 898,99лв/шестдесет и девет
хиляди осемстотин деветдесет и осем лв, деветдесет и девет ст., без ДДС), както и
качествените показатели съответстват на изискванията на възложителя и предлага за
изпълнител на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, от ЗОП, обявена с обява изх.
No 356/24.04.2018г г., с предмет „Доставка на един брой автобус втора употреба, за
нуждите на Театрално-музикален център - Разград“,
„РИКИ - А ТУР” ЕООД
Комисията приключи своята работа в 14:10часа на 17.05.2018г., след което
настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предава на
възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

Председател:
Членове:

Разиля Радева
1. адв. Елена Златева
2. Теодор Даскалов
3. Галина Стефанова
4. Георги Анастасов
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