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Днес, 11.09.2014 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
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 11.09.2014 г. в 10.00 часа.
Поради отсъствие на Арх. Кънчо Георгиев Тодоров е заместен от Кина Георгиева Милчева.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовата оферта в плик № 3 на участника, допуснат в
този етап на процедурата.
Членовете на комисията се убедиха лично, че всички пликове подписани при първото
заседание на комисията от най-малко трима нейни членове, в съответствие с описаното в протокола
от отварянето на офертите, съдържащ констатациите относно наличието и редовността на
представените документи в плик № 1 на офертата (протокол № 1 от 04.09.2014 г.).
Председателят установи, че плик № 3 от офертата на допуснатия участник съдържа един
оригинал. Съдържанието на ценовата оферта отговаря на поставените изисквания на Възложителя,
посочени в документацията за участие в процедурата. Председателят отвори плик № 3 и прочете
предложената ценова оферта:
„Елина АД" ЕООД - 8181,02 лв. без ДДС
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Работата на комисията продължи в закрито заседание с обстоен анализ на съдържанието на
плика с предлагана цена на допуснатия до този етап на процедурата участник. Комисията установи,
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че съдържанието на плика отговаря на предварително поставените от възложителя изисквания.
Приложенията към ценовата оферта са налични в пълен обем и са попълнени коректно.
Комисията разгледа и класира предложенията на участниците по показателите критерий за
оценка „най-ниска цена. Класирането е следното:
1 .„Елина АД" ЕООД - 8181,02 лв. без ДДС
Въз основа на така полученото класиране, комисията взе решение за изпълнител на поръчката да
бъде определен участникът „Елина АД" ЕООД".
С оглед на горепосоченото, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с
предмет: „Ремонт кухненски блок на ЦДГ„Калина Малина" гр.Чирпан"с класирания на първо
място участник „Елина АД" ЕООД".
Офертата на класирания на първо място участник отговаря на поставените технически
изисквания за изпълнение на поръчката. Участникът притежава необходимия професионален опит в
изпълнението на сходни задачи, разполага с квалифициран персонал за осъществяване на
конкретния предмет на поръчката. Финансовото предложение е в рамките на предвидената прогнозна
стойност и съответства на предварителните разчети на Възложителя.
Комисията приключи своята работа на 11.09.2014 г. в 12,00 часа.
Особено мнение на членовете на комисията и мотиви:
НЕ БЯХА НАПРАВЕНИ.

К О М И С И Я :

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

Иванка Георгиева Петрова .

Кина Георгиева Милчева

Иванка Димитрова Танева ...
Настоящият протокол и цялата документация по процедурата се предаде на Възложителя на
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