ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2013

Приложение – Протокол комисия СМР-ПП

ПРОТОКОЛ
(съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП)
от дейността на комисия, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране
на офертите при възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет:
СМР на финансирания по Проект „Красива България” обект:
Неделно училище и жилище в Манастирски комплкес "Св. Йоан Предтеча"
Днес, 07.05.2013 г. в 11.00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-09-119/ 07.05.2013 г., издадена
от ВрИД Областен управител – Кирил Колев, комисия в състав:
Председател

Даниела Атанасова Петрова – директор на Дирекция „АПОФУС”
и членове
1. Събина Иванова Сюлюкчиева – главен експерт „Стратегическо планиране и

европейски

програми”

2. Миглена Петрова Ралева – главен счетоводител в ОА
3. инж. Ангел Георгиев Варелов – старши експерт „Устройство на територията,

строителството и техническата инфраструктура"
4. Гергана Белинова Илчева – юрисконсулт в „АКРРДС”
се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти с цел възлагане чрез публична покана на
обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР на финансирания по Проект „Красива България”
обект.
На комисията беше представен входящият регистър, съдържащ информация за участниците и
представените оферти по реда на подаването им, както следва:
1. Фирма ЕТ „Капител – П. Сивков”, ЕИК 108010887, представлявана от Пантелей Георгиев Сивков, с
оферта № РД-07-1035 във входящия регистър;
На заседанието не присъстваха представители на участника.
На заседанието присъстваха други лица, както следва:
Представители на Регионалното звено за изпълнение на Проект „Красива България” /РЗИПКБ/ – гр.
Стара Загора.
Съгласно чл. 35 от ЗОП, всички членове на комисията подписаха декларация за
безпристрастност и поверителност: Приложение – Декларация комисия-СМР.
А. Комисията пристъпи към откритата/публичната част от заседанието в 11.00 часа.
Комисията разгледа плика с офертата на единствения участник, съгласно Приложение –
Входящ регистър, и провери съответствието му с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП.
Комисията допусна до по-нататъшно участие съответстващата на изискванията на чл. 57, ал. 1
от ЗОП оферта на следната фирма:
1. Фирма ЕТ „Капител – П. Сивков”
Комисията попълни Приложение – Оферта - изисквания по чл. 57, ал. 1 от ЗОП - ПП.
Комисията отвори плика на допуснатия участник, оповести съдържащите се в него документи
и провери съответствието им със списъка (по т. 1 от раздел ІV на условията) на документите в
допуснатата оферта.
Комисията оповести предложената цена на допуснатия участник, както следва:
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1. Фирма ЕТ „Капител – П. Сивков”

203 902.83 лв. без ДДС

С оповестяването на цената приключи публичната част от заседанието на комисията.
Б. Комисията започна своето закрито заседание в 12.00 часа.
Комисията разгледа подробно документите в плика на допуснатия участник и провери
съответствието им с критериите за подбор на възложителя.
Комисията допусна до класиране офертата на следната фирма, съответстваща на
предварително обявените условия:
1. Фирма ЕТ „Капител – П. Сивков”
Комисията попълни Приложение – Пълнота на документи-ПП.
Въз основа на попълненото Приложение – Предлагана цена и на основание чл. 71, ал. 3 от
ЗОП, комисията класира участниците, както следва:
Място в
класирането
1

Наименование на участника
Фирма ЕТ „Капител – П. Сивков”

Предложена цена без ДДС
(лева)
203 902.83 лв.
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3

Въз основа на класирането, комисията предлага за изпълнител на СМР на финансирания по
Проект „Красива България”обект фирма „Капител – П. Сивков” с ценово предложение 203 902.83
лева без ДДС.
Комисията приключи своята работа на 07.05.2013 г. , в 13.00 часа.
Неразделна част от този протокол са: Приложение – Декларация комисия-СМР, Приложение –
Входящ регистър, Приложение – Оферта-изисквания по чл. 57, ал.1 от ЗОП-ПП, Приложение –
Пълнота на документи-ПП и Приложение – Предлагана цена.
Председател на комисията:

Даниела Атанасова Петрова – / п /
Членове на комисията:
1. Събина Иванова Сюлюкчиева – / п /
2. Миглена Петрова Ралева – / п /
3. инж. Ангел Георгиев Варелов – / п /
4. Гергана Белинова Илчева – / п /
Настоящият протокол, ведно с цялата документация за възлагане чрез публична покана на обществена
поръчка, е предаден на възложителя на 08.05.2013 г.
Получил протокола
и документацията към него: ВрИД Областен управител Кирил Колев – / п /
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