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Днес, 08.09.2014r., 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 за възлагане на обществена поръча с предмет:
„Ремонт кухненски блок на ЦДГ„Калина 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 08.09.2014 г. в 10:00 часа.
Работата на комисията протече в следния ред:

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2
Комисията продължи своята работа с обстойно и внимателно разглеждане на офертата на допуснатия
до този етап на процедурата участник.
„Елина АД" ЕООД
Техническото предложение на участника съответства на изискванията заложени от
възложителя Техническа спецификация към тръжната процедура. Предложението на участника е
следното:
- срок за изпълнение на поръчката- 45 календарни дни
- гаранционен срок на изпълнените СМР, съгласна действащото законодателство - 5
години
Председателят на комисията насрочи открито заседание за отваряне на плика с предлагана
цена на допуснатия участник. Заседанието ще се проведе на 11.09.2014 г. от 10:00 часа в сградата на
Община Чирпан, ет. 2, зала №29. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомление за това се изпрати
на участника в процедурата, а съобщение за заседанието на комисията с дата , часа и място на
отварянето на плика с предлаганата цена се публикува на интернет сайта на Община Чирпан в
профила на купувача: www.chirpan.bg.
Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на плика с предлаганата цена имат право да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масова осведомяване и други лица при спазване на установения
режим за достъп до сградата на Община Чирпан.

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

Комисията приключи работа на 08.09.2014г. в 11,00 часа.
Особено мнение на членовете на комисията и мотиви:
НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ.

К О М И С И Я :

Председател: 1. Стайко Иванов
и членове:
инж.Николай Тонев Комбаков

Иванка Георгиева Петрова ..

Арх. Кънчо Георгиев Тодоров

Иванка Димитрова Танева ....

