УТВЪРЖДАВАМ *
КМЕТ НА ОБЩИНА:
/ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ/
Дата: 07.08.2020 г.
ПРОТОКОЛ
за действията по чл. 192, ал. 4 от Закона за обществени поръчки
На 04.08.2020 г. от 14:00 часа в ст. 209 в сградата на Община Ямбол,
назначената със Заповед № РД/02-00527 от 26.06.2020 г. на кмета на Община Ямбол,
комисия в състав:
Председател: Михаил Керемидчиев – заместник – кмет на Община Ямбол
Членове:
1. Добринка Николова – гл. експерт в дирекция „Устройство на територията
и строителството”
2. Мария Караиванова – нач.-отдел „Правни дейности“ в Община Ямбол,
резервен член
продължи своята работа по разглеждане на подадените оферти за участие по
Обособена позиция № 1 „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска
кухня”, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол” в обществена поръчка по
реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява” с предмет: „Извършване
на строително – монтажни работи на вентилация на кухня в общински обекти,
по две обособени позиции”. От заседанието на комисията отсъства Лидия Кръстева юрисконсулт в Община Ямбол, като на нейно място в заседанието на комисията участва
Мария Караиванова – нач.-отдел „Правни дейности“, резервен член.
На основание чл. 97, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки, с писмо с изх. № 2801-15657 от 22.07.2020 г. участникът „ЕРГО
КОНСУЛТ” ЕООД е уведомен за констатираните непълноти, неясноти, неточности и
липси.
В срока по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП - 3 работни дни от получаване на писмото,
участникът „ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД представя, допълнителна информация с писмо с вх.
№ 2801-15887 от 27.07.2020 г.
Комисията пристъпи към разглеждане на допълнителните документи, свързани с
отстраняване на констатираните непълноти или несъответствия представени от „ЕРГО
КОНСУЛТ” ЕООД, както следва:
1. Декларация за обстоятелствата по т. 8.1.1, 8.1.2 и 8.1.7., във връзка с чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, с коректно зачертаване на неприложимата информация.
2. Декларация за обстоятелствата по 8.1.3, 8.1.4., 8.1.5. и 8.1.6, във връзка с
чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП, с коректно зачертаване на неприложимата
информация.
3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРК, с коректно зачертаване
на неприложимата информация.;
4. Попълнено по образец № 1 на Възложителя Представяне на участника, с
информация относно описание на основните дейности, извършени от участника,
включително разгъната застроена площ на обществените сгради, посочена дата на
изпълнение на втората посочена дейност както и информация за друго лице с висше
образование с професионална квалификация „инженер“.
5. договори с посочените възложители и удостоверение/я за добро изпълнение,
както и други документи доказващи изпълнението на съответните дейности.
По отношение на представените: Декларация за обстоятелствата по т. 8.1.1,
8.1.2 и 8.1.7., във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, Декларацията по т. 8.1.3,
8.1.4., 8.1.5. и 8.1.6, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗОП и Декларацията по
чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРК, комисията констатира, че същите са попълнени в
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съответствие с изискванията на Възложителя и не са налице основания за
отстраняване.
След преценка на представените допълнителни документи по отношение на
критериите за подбор, които се отнасят до техническите професионалните способности,
комисията счита че участникът е изпълнил минималното изискване на Възложителя,
поради което отговаря на заложения критерий за подбор.
Комисията взе единодушно решение да допусне участника „ЕРГО КОНСУЛТ”
ЕООД до разглеждане на техническото му предложение.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на
участника за Обособена позиция № 1.
Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката по образец №
5 на Възложителя и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила
на заетостта и условията на труд по Образец № 6 на Възложителя.
В своето предложение за изпълнение участникът е направил подробно описание
на всички дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката, в съответствие с
Техническата спецификация, като е описал конкретно организацията, която ще бъде
създадена за изпълнение на предмета на поръчката, както и човешки ресурси и
техническо оборудване, което ще се използва, с което отговаря на поставените от
Възложителя изисквания.
Участникът предлага срок за изпълнение на строително – монтажни работи от
120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора,
гарантира, че е в състояние да изпълни качествено и в срок поръчката, като видовете
работи ще бъдат извършени, съгласно приложената количествено-стойностна сметка.
За изпълнените видове работи, участникът предлага гаранционен срок от 60
/шестдесет/ календарни месеца.
Участникът се ангажира да отстранява за своя сметка, в срок определен от
Възложителя всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на
извършените от нас строително – монтажни работи или некачествено извършени
работи.
Комисията взе единодушно решение, че техническото предложение по Обособена
позиция № 1 на „ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя и
участникът следва да бъде допуснат до етап оценка и класиране на офертата.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение за Обособена
позиция № 1 на участника и след като установи, че не са допуснати аритметични
грешки, пристъпи към класиране на офертата.
Изхождайки от критерия за възлагане: „най-ниска цена“, комисията извърши
следното класиране по Обособена позиция № 1:
І-во място - „ЕРГО КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Ямбол с предложена цена от 58 200.00
/петдесет и осем хиляди и двеста/ лв. без вкл. ДДС или 69 840.00 /шестдесет и девет
хиляди осемстотин и четиридесет/лв. с вкл. ДДС.
Настоящият протокол съставен на 04.08.2020 г., заедно с Протоколи от
заседанията на комисията проведени съответно на 26.06.2020 г. и 20.07.2020 г. се
предават на Възложителя за утвърждаване.
Комисия:
Председател: ………*……….
/М. Керемидчиев/
Членове:
1.
………*…………
/Д. Николова/
2.

…………*………
/М. Караиванова/

* 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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