ПРОТОКОЛ
за действията по чл. 97, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки и чл. 192, ал. 4 от Закона за обществени поръчки
На 26.06.2020 г. от 11:00 часа в ст. 203 в сградата на Община Ямбол се проведе
заседание на комисия, назначена със Заповед № РД/02-00527 от 26.06.2020 г. на кмета
на Община Ямбол, за отваряне, разглеждане и оценка на оферти и класиране на
участниците във връзка с публикувана обява за събиране на оферти с изх. № 280112589/11.06.2020 г. с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи на
вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции”,
информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. № 2801-12590/11.06.2020 г. с ID в АОП
9099480/11.06.2020 г. в състав:
Председател: Михаил Керемидчиев – заместник – кмет на Община Ямбол
Членове:
1. Добринка Николова – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията
и строителството”
2. Лидия Кръстева – юрисконсулт в дирекция „Правни дейности”
В срока за подаване на оферти е постъпила една оферта от „ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД,
гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 16, ет. 1, офис 5 - с рег. № 2801-13606 на 24.06.2020 г.,
в 1357 часа. Участникът е подал оферта за участие за Обособена позиция № 1 и
Обособена позиция № 2.
На заседанието на комисията не присъства представител на участника „ЕРГО
КОНСУЛТ” ЕООД.
Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП и
пристъпиха към отваряне на офертата на „ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД.
Комисията установи, че офертата е представена в непрозрачна опаковка, с
посочени данни в съответствие с изискванията на възложителя.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертата на „ЕРГО
КОНСУЛТ” ЕООД и обяви ценовото предложение на участника за Обособена позиция №
1: „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска кухня”, ул. „Димитър
Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол”.
Участникът е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената
позиция в размер на 58 200.00 лв. без вкл. ДДС или 69 840.00 лв. с вкл. ДДС.
В изпълнение на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, техническото предложение на участника за
тази обособена позиция се подписа от всичките трима членове на комисията.
Председателят на комисията пристъпи към обявяване на ценовото предложение на
участника за Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на вентилация на
кухня за ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, гр. Ямбол”.
Участникът „ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на
предмета на обособена позиция № 2 в размер на 5 950.00 лв. без вкл. ДДС или 7
140.00 лв. с вкл. ДДС.
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В изпълнение на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, техническите предложения на участника
съответно за обособена позиция № 1 и 2 се подписа от всичките трима членове на
комисията.
С тези действия приключи публичното заседание на комисията. Комисията взе
решение да продължи своята работа на 20.07.2020 г.

Комисия:
Председател: *……………….
/М. Керемидчиев/
Членове:
1.
*…………………
/Д. Николова/
2.

*…………………
/Л. Кръстева/

* Информацията е заличена на основание чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. във връзка с чл. 37 от ЗОП/
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