О Б ЩИНА Б О Р И Н О

||| llff|

MUNICIPALITY OF BORINO

El 4824 с.БОРИНО, обл.СМОЛЯН,

И 4824 BORINO, SMOLYAN distr.,

ул. „Христо Ботев”№1; ИН BG 000614856

1, Hristo Botev Str.; BG 000614856

S 03042/20 40; ft 03042/21 44

www.borino.bg; e

^ 03042/20 40; ft 03042/21 44

mail:obshtina_borino@abv.bg

РЕШЕНИЕ
№ 11 от 18.01.2017r.
За определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка - публично състезание
с предмет: „Покупки на течни горива —безоловен бензин А95Н и гориво за дизелови
двигатели за нуждите на община Борино"

На основание чл. 108, т. 1 и чл. 109 от ЗОП, и въз основа на утвърден от възложителя
на 18.01.2017г. доклад за работата на комисия, назначена със Заповед № 1/06.01.2017г. на
Мустафа Караахмед - кмет на община Борино, за извършване на подбор на участниците,
разглеждане и оценяване на подадените от тях оферти в процедура за възлагане на
обществена поръчка - публично състезание с предмет: „Покупки на течни горива - безоловен
бензин А95Н и гориво за дизелови двигатели за нуждите на община Борино", открита с
Решение № 8/09.12.2016г. на кмета на община Борино, публикувана в РОП под УНП 00754
2016-0008

ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането на участниците в процедурата, както следва:
1.
На първо място: „ОРИОН-МД“ ЕООД с ЕИК 120554549, със седалище и адрес на
управление: с. Борино 4824, ул. Родопи 3, представлявано от управителя Мустафа Джебир с
предложена най-ниска цена, както следва:
1. за 4090 (четири хиляди и деветдесет) литра гориво —безоловен бензин А 95 Н в размер на
5 844,61 лв. /пет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 61 ст./ без ДДС и
2. за 61 328 (шестдесет и една хиляди и триста двадесет и осем) литра гориво —за дизелови
двигатели в размер на 86 656,46 лв. /осемдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и
шест лева и 46 ст./ без ДДС
С обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката в размер на 92 501,07 лв.
/деветдесет и две хиляди петстотин и един лева и 07 ст./ без ДДС.
Мотиви. Класирането на участника се основава на извършеното от комисията
оценяване, съобразно предварително обявения критерий за определяне на икономически найизгодната оферта: „най-ниска цена". Оценяването е извършено след предварителен подбор
на участника и установяване съответствието му с изискванията за лично състояние и
поставените от възложителя критерии за подбор, както и установено съответствие на
офертата му с предварително обявените условия. За участника „ОРИОН-МД" ЕООД,
предложен за изпълнител на обществената поръчка, са налице условията по чл. 109 от ЗОП, а
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именно: не са налице посочените от възложителя задължителни основания за отстраняване, и
участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, а подадената от
него оферта съответства на предварително обявените условия. При прилагане на методиката
за определяне на икономически най-изгодната оферта според обявения критерий - „найниска цена , участникът е получил най-висока комплексна оценка, поради което е класиран
на първо място.
2.
На второ място: „БОРИКОМ-АМТ“ ООД ЕИК 120023041, със седалище и адрес
на управление, с. Борино 4824, ул. Хан Аспарух 8, представлявано от управителя Мустафа
Таир с предложена цена, както следва:
1. за 4090 (четири хиляди и деветдесет) литра гориво - безоловен бензин А 95 Н в размер на
5 991,85 лв. /пет хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 85 ст./ без ДДС и
2. за 61 328 (шестдесет и една хиляди и триста двадесет и осем) литра гориво —за дизелови
двигатели в размер на 88 802,94 лв. /осемдесет и осем хиляди осемстотин и два лева и 94
ст./ без ДДС
С обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката в размер на 94 794,79 лв.
/деветдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и четири лева и 79 ст./ без ДДС.
Мотиви: Класирането на участника се основава на извършеното от комисията
оценяване, съобразно предварително обявения критерий за определяне на икономически найизгодната оферта. ,,най-ниска цена". Оценяването е извършено след предварителен подбор
на участника и установяване съответствието му с изискванията за лично състояние и
поставените от възложителя критерии за подбор, както и установено съответствие на
офертата му с предварително обявените условия. За участника „БОРИКОМ-АМТ" ООД,
предложен на второ място в обществената поръчка, са налице условията по чл. 109 от ЗОП, а
именно: не са налице посочените от възложителя задължителни основания за отстраняване, и
участникът отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, а подадената от
него оферта съответства на предварително обявените условия. При прилагане на методиката
за определяне на икономически най-изгодната оферта според обявения критерий - „найниска цена ", участникът е класиран на второ място.
II. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ
Няма отстранение участници в настоящата процедура.
ОПРЕДЕЛЯМ:
III. Участника „ОРИОН-МД“ ЕООД с ЕИК 120554549, със седатище и адрес на
управление: с. Борино 4824, ул. Родопи 3, представлявано от управителя Мустафа Джебир,
класиран на първо място, за изпълнител на обществената поръчка.
На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок
до участниците в процедурата, по някой от посочените в чл. 43, ал. 2 от ЗОП начини.
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във вр. чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото
решение да се публикува в профила на купувача на община Борино в електронната преписка
на поръчката в деня на изпращането му на участника.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10дневен срок от получаването му.
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