Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ
№1
от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-01-126/20.02.2019 г. на
Кмета на Община Царево за провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на
образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс,
Основна сграда и физкултурен салон“ с подобект: „Доставка и монтаж на
отоплителна инсталация“
На 20.02.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала-фронт-офис в
административната сграда на Община Царево, на основание чл. 67 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки,
Комисия в състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
Членове: 1. Мила Стоянова -дир.дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
2. Мария Динкова – гл. юрисконсулт на Община Царево;
3. Катя Анестиева – гл. сп. „Планиране” при Община Царево;
4. Жана Янгьозова – гл. експерт „ПЕС” при Община Царево
се събра със задача да проведе преговори с поканения участник в процедура на
договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“,
гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с подобект:
„Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“.
Председателят, откри заседанието на комисията, като прочете заповедта за
назначаване на комисията.
Комисията започна своята работа след получаване на представената непрозрачна
запечатана опаковка и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
В посочената процедура бе поканен ЕТ „Метал пласт-Димо Найденов“, гр.
Бургас, като поканата е изпратена по електронен път, на ел. поща на участника на
13.02.2019 г. и по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка, получено на
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14.02.2019 г. и е представена оферта на 19.02.2019 г., 16:07 часа с вх. № 53-01236/19.02.2019 г.
Всички членове на комисията, попълниха декларация за съответствие на
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, която да представят на възложителя.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участника ЕТ „Метал пластДимо Найденов“, гр. Бургас, в която се съдържат следните документи:
- Опис на представените документи, които съдържа офертата;
- Единен европейски образец за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 1);
- Техническо предложение(Образец № 2);
- Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3);
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал.
3, т. 1, б. в от ППЗОП (Образец № 4);
- Декларация за срок на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от
ППЗОП (Образец № 5);
- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП за спазване на задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд (Образец № 6);
- Ценово предложение (Образец № 7);
Участникът, ЕТ „Метал пласт-Димо Найденов“, гр. Бургас, е представил
всички изискуеми от възложителя документи, поради което, се допуска до следващия
етап от процедурата - провеждане на преговори.
След извършване на горепосочените действия, комисията пристъпи към
провеждане на преговори с присъстващия представител на поканения участник.
Резултатите от преговорите са изготвени в отделен протокол, подписан от
членовете на комисията и представляващия участника, с който е проведено
договарянето.
Настоящият протокол е изготвен на 20.02.2019 г.
Председател:...................................
инж. Златинка Кирякова
Членове:1..........................................
Мила Стоянова

2.........................................
Мария Динкова

3..........................................

4.........................................

Катя Анестиева

Жана Янгьозова

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.
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