Ремонт кухненски блок на ЦДГ„Калина Малина" гр.Чирпан",

ОБЩИНА ЧИРПАН

1$ожъ
BUREAU VERITAS

СтШШШ

Адрес: гр. Чирпан 6200, пл. „Съединение"№1
тел. 0416/9 21 22
факс: 0416/9 62 38
www.chirpan.bg
e-mail: kmet@chirpan.bg

П Р О Т О К О Л
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Днес, 03.09.2014 г., на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във
връзка с чл. 68, ал. 1 - 8 от ЗОП и Решение № РД-09-574/04.08.2014г. на Кмета на община Чирпан се,
състави настоящият протокол за проведени заседания на комисия, за разглеждане, оценка и
класиране на подадените оферти в открита процедура с предмет: „Ремонт кухненски блок на
Ц Д Г „ К а л и н а Малина" гр.Чирпан",
Комисията, назначена със Заповед № РД-09-648/03.09.2014г. на Кмета на община Чирпан, е в
състав:
Председател: 1. Стайко Иванов Генов - Зам.-кмет на Община Чирпан
и членове:
2. инж.Николай Тонев Комбаков - Главен специалист „Инвеститорски контрол" на Община Чирпан;
3. Иванка Георгиева Петрова - Юрисконсулт на Община Чирпан
4. Арх. Кънчо Георгиев Тодоров - Главен архитект на Община Чирпан
5. Иванка Димитрова Танева - Главен специалист кадастър и регулация на Община Чирпан;
Резервни
1. Димитърчленове:
Иванов Славов - Юрисконсулт на Община Чирпан;
2. Галина Златанова Казакова - Гл.специалист архитектурно-строителен контрол в Община Чирпан;
3. Кина Георгиева Милчева - Гл.специалист архитектурно-строителен контрол в Община Чирпан;
Комисията започна своята работа на 03.09.2014г. в 10:00 часа.
Преди започване на своята работа всички присъстващи членове на комисията подписаха
декларации по реда на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за липса на свързаност, по смисъла на Търговския
закон и Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Преди разглеждане на офертите всички членове на комисията се запознаха с документацията
за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.Разглеждането, оценката и
класирането на офертите ще се извърши съобразно предвидените в документацията условия и
изисквания на Възложителя, при спазване на ЗОП.
В обявения срок за подаване на оферти - от 04.08.2014г. до 02.09.2014г. в деловодството на
Община Чирпан е постъпило 1 (едно) предложение от участник, което председателят на комисията
получи с протокол от деловодството. Офертата е подредена от :
1.

„Елина АД" ЕООД , гр. Стара Загора - с вх. № 91-00-165/01.09.2014г. в 10,16 часа

На публичното заседание на комисията не присъства представител на участника, нито
представители на средствата за масово осведомяване или други лица при спазване на установения
режим за достъп до сградата на Община Чирпан.
ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 1
I.

„Елина АД" ЕООД

Комисията установи, че пликът с офертата е с ненарушена цялост, върху който бяха отбелязани
предметът на поръчката, името и адреса за кореспонденция на участника, телефон, факс и адрес на
електронна поща на участника, както и входящ номер и час на подаване на офертата.
Комисията отвори плика с офертата и установи, че той съдържа един оригинал.Съдържанието на
офертата е систематизирано, както следва:
1

„Ремонт кухненски блок на ЦДГ„Калина Малина" гр.Чирпан",
2.
3.

Плик № 2: „Предложение за изпълнение на поръчката"
Плик № 3: „Предлагана цена".

Трима от членовете на комисията подписаха Плик № 3 „Предлагана цена". Комисията отвори Плик №
офертата.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията се събра в същия състав на закрито заседание на 04.09.2014г. от 10,00 часа и
пристъпи към подробен преглед на всеки един от представените документи и установяване на
съответствие с критериите за подбор, предварително определени от възложителя.
В резултат на проведената проверка, комисията констатира следните липси и/или
нередовности и/или несъответствия с критериите за подбор, в представените документи на
участниците:
I.

„Елина АД" ЕООД
Комисията констатира, че участникът е представил всички необходими документи, в
изискуемия вид и обем, поради което не е необходимо да представя допълнителни
документи.

Във връзка с гореизложените констатации, комисията реши да допусне офертата на участника
„Елина АД" ЕООД до участие в следващия етап на процедурата.
Особено мнение на членовете на комисията и мотиви:
НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ.
Настоящият протокол се подписа на 04.09.2014г. от всички членове на комисията и
председателят се задължава да го предаде на Възложителя, заедно с цялата документация, събрана
в хода на провеждането на процедурата.
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