ПРОТОКОЛ № 27
/заседание от 31.08.2020 г./
На 31.08.2020 г. от 14.30 часа, в зала 203 на Община Ямбол, в сградата на Община Ямбол, на
основание Заповед № РД/02-00475 от 09.06.2020 г. на кмета на Община Ямбол, комисия в състав:
Председател: Радостин Евтимов – директор на дирекция „Устройство на територията и
строителството“ в Община Ямбол;
Членове:
1. Стилиян Динев - младши експерт в дирекция „Устройство на територията и строителството“ в
Община Ямбол;
2. Мария Караиванова – главен юрисконсулт в Община Ямбол
продължи своята работа във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
провеждане на публично състезание с предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти,
собственост на Община Ямбол по дванадесет обособени позиции”. Комисията се събра, за да отвори
ценовите предложения на участниците, които отговарят на критериите за подбор, поставени от
Възложителя и чиито технически предложения са в съответсвие с поставените изисквания за тяхното
съдържание, за Обособена позиция № 8: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на централизирана система
за видеонаблюдение на територията на град Ямбол“.
Председателят на комисията обяви допуснатите до етап отваряне на ценови предложения
участници за Обособена позиция № 8:
1. "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София
При отваряне на ценовите предложения не присъстват представители на участници в
процедурата за Обособена позиция № 8: „Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на централизирана система
за видеонаблюдение на територията на град Ямбол“.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения
на участниците:
I. "СТРОЙНОРМ" ЕООД, гр. София е представило ценово предложение по образец № 4.2 на
Възложителя, видно от което участникът предлага да изпълни дейностите по поръчката, както следва:
Обща цена в размер на 7100 (седем хиляди и сто) лева без ДДС и 8520 (осем хиляди петстотин и
двадесет) лева с ДДС, от които: за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със
съществените изисквания към строежите - 1600 /хиляда и шестстотин/ лв. без ДДС; за упражняване на
строителен надзор по време на строителството - 5500 /пет хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.
След отварянето и оповестяването на ценовите предложения, председателят на комисията
закри публичната част на заседанието.
Комисията в закрито заседание продължи своята работа с проверка за наличие на необичайно
благоприятни оферти по смисъла на чл.72 ал.1 от ЗОП. Комисията констатира, че посочената хипотеза
не е налице, тъй като за Обособена позиция № 8 е допуснато и разгледано едно ценово предложение.
Настоящият протокол е съставен на 31.08.2020 г.
Комисия в състав:
Председател:
/*/
/Р. Евтимов/
Членове:
1. *
/С. Динев/
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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