ОБЩИНА СТРУМЯНИ

П Р О Т О К О Л №2

Днес, 02.08.2019 г., комисия назначена със Заповед № З-228/12.07.2019 г. на кмета на
Община Струмяни, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с открита
процедура с Решение № ОП-7(1)/17.06.2019 г. за откриване на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с
увреждания” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на
уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“, с
административен адрес: с.Струмяни, пл. „ 7 – ми Април“ № 1, в състав:
Председател:1.; Анна Бистричка – юрист на община Струмяни;
Членове: 2. Петя Милева – Голева – Директор на дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в
община Струмяни;
3. Мария Ангелова – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел
ТСУ в община Струмяни;
4. Владимир Стоев – техник на ПУ и РПЦ в община Струмяни;
5. Василка Панкова– ст.експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община
Струмяни;
Резервни членове:
Вера Боянска – гл. специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в
община Струмяни;
Кирил Янев – старши счетоводител в община Струмяни;
се събра в състава на редовните членове в 10:00 часа в сградата на общинската
администрация, залата на общински съвет, за да отвори, разгледа и обсъди допълнително
представените документи от участниците, изискани с Протокол № 1 от 12.07.2019 г., относно
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от Възложителя.
Протокол № 1 от 12.07.2019г. беше изпратен на участниците по електронен път на
16.07.2019Г.
Комисията установи, че допълнително представените документи от участниците са в
законоустановения срок, както следва:
1. „Рив Комерс“ ЕООД, с вх.№ 66ф-199/22.07.2019г., 14:51 часа.
2. „ТЕЛЕКОМ БГ“ ЕООД, с вх.№ 66ф-200/22.07.2019г., 14:51 часа.
Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на допълнително
представените документи от участниците по реда на тяхното постъпване относно
съответствието им с изискванията поставени от Възложителя.
Комисията, водена от горните мотиви, констатира, следното:
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1. „ТЕЛЕКОМ БГ” ЕООД:
Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на
Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.
2. „ЕКОДЖЕН“ ООД:
Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на
Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.
3. „ РИВ КОМЕРС“ ЕООД:
Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на
Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците.
Към фирма „Екоджен“ ООД се наложи да бъде изпратено искане за разяснение по
отношение на техническото предложение.
На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, на дата 25.07.2019г.,
Анна Бистричка - Председател на Комисия, назначена със Заповед № З-228/12.07.2019 г. на
кмета на Община Струмяни отправи до „Екоджен“ ООД искане за разяснения с отправяне на
следния въпрос: „Към Индивидуалните фиксирани седалки предлагате ли две помощни
дръжки и сгъваема подлакътна част?“.
В тридневния срок на 29.07.2019г. фирма „Екоджен“ ООД отговори писмено на въпроса,
като нейния отговор е, че потвърждават, че „към Индивидуалните фиксирани седалки
предлагат две помощни дръжки и сгъваема подлакътна част“.
След извършените и описани действия, комисията продължи своята работа на
02.08.2019г., по разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници в
обществената поръчка, по реда на постъпване на офертите им, и определяне на оценките по
показател:
П1 - (П1) Срок за доставка.
1. „ТЕЛЕКОМ БГ” ЕООД:
След внимателен преглед на техническото предложение на „ТЕЛЕКОМ БГ” ЕООД,
комисията констатира, че техническото предложение на участникът, отговаря напълно на
Техническите спецификации, посочени от Възложителя. Участникът „ТЕЛЕКОМ БГ”
ЕООД се допуска до оценка на техническото му предложение.
2. „ЕКОДЖЕН“ ООД:
С оглед даденото разяснение фирма „ЕКОДЖЕН“ ООД отговаря на изискванията на
техническите спецификации, посочени от Възложителя. Участникът „ЕКОДЖЕН“ ООД се
допуска до оценка на техническото му предложение.
3. „ РИВ КОМЕРС“ ЕООД:
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След внимателен преглед на техническото предложение на „ РИВ КОМЕРС“ ЕООД,
комисията констатира, че техническото предложение на участникът, отговаря напълно на
Техническите спецификации, посочени от Възложителя. Участникът „ РИВ КОМЕРС“
ЕООД се допуска до оценка на техническото му предложение.
Оценка на допуснатите до оценяване на техническите предложения участници по
формулата за оценка:
Начин на определяне на (П1) Срок за доставка
Оценката по този показател се формира по следната формула:
Минимален срок за доставка
П1 = _______________________________________ х 100 точки
Срок за доставка, предложен от участника
където „Минимален срок за доставка” е най-краткият предложен срок в календарни дни за
доставка от участник, допуснат до оценяване, а „Срок за доставка”, е срокът предложен от
съответния участник, който се оценява.
1. „ТЕЛЕКОМ БГ” ЕООД:
Минимален срок за доставка – 30 календарни дни, но не по-късно от 17.10.2019г.
Предложеният срок за доставка от „ТЕЛЕКОМ БГ” ЕООД е 30 календарни дни, но не
по-късно от 17.10.2019г.
30
П1 = _____ х 100 точки = 100 точки.
30

2. „ЕКОДЖЕН“ ООД:
Минимален срок за доставка – 30 календарни дни, но не по-късно от 17.10.2019г.
Предложеният срок за доставка от „ЕКОДЖЕН“ ООД е 30 календарни дни, но не покъсно от 17.10.2019г.
30
П1 = _____ х 100 точки = 100 точки.
30
3. „ РИВ КОМЕРС“ ЕООД:
Минимален срок за доставка – 30 календарни дни, но не по-късно от 17.10.2019г.
Предложеният срок за доставка от „ РИВ КОМЕРС“ ЕООД е 30 календарни дни, но не
по-късно от 17.10.2019г.
30
П1 = _____ х 100 точки = 100 точки.
30
След гореописаните действия комисията приключи своята работа на 02.08.2019г. в
11:00 ч., и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис „Предлагани
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ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участниците,
както и да направи окончателно класиране на представените оферти на следващо заседание,
което ще се проведе на 23.08.2019 г. от 11:00 ч.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Бистричка /П*/
ЧЛЕНОВЕ:
1. Петя Милева - Голева /П*/
2. Мария Ангелова /П*/
3. Владимир Стоев /П*/
4. Василка Панкова /П*/
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.
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