РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ПРОТОКОЛ№1
Днес, 06.03.2019 г. в 14:00 часа, в заседателната зала, в сградата на Община Царево,
фронт-офис, се проведе първото заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-01143/06.03.2019 г. на зам. кмета на Община Царево, съгласно Заповед РД-01-521/18.09.2018 г.
на кмета на Община Царево за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Обществена сграда – Кметство с.
Синеморец” Община Царево“, в следния състав:
Председател: инж. Златинка Кирякова – гл. инженер на Община Царево;
Членове: 1. Мила Стоянова – директор дирекция „АПОБФ” при Община Царево;
2. Златка Димитрова – гл. счетоводител на Община Царево;
3. арх. Даниел Калудов – гл. архитект на Община Царево;
4. Мария Динкова – гл. юрисконсулт при Община Царево;
5. Валентина Попова – гл. спец. „Регионално развитие” при Община Царево;
6. Катя Анестиева – гл. спец. „Планиране“ при Община Царево.
Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по
чл. 48, ал.6 от ППЗОП.
В срока за подаване на оферти в деловодството на Община Царево е постъпила
следната оферта:
1. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, гр. Бургас, с вх.№ 53-01-293/05.03.2019 г. в 10:56
часа.
Не са постъпили оферти след крайния срок.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието, не присъстваха представители на участника.
Комисията пристъпи към отваряне на офертaтa, съгласно чл. 54, ал.3 от ППЗОП.
1. „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, гр. Бургас:
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести съдържанието ѝ и
установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Съгласно чл. 54, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията, подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
С това в 14:30 часа приключи публичната част от заседанието на комисията.
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ІІ. Проверка на представените от участниците „Документи за подбор”
Комисията продължи работата си в закрито заседание, за разглеждане на документите
за подбор на участника за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията продължи като направи следните констатации:
„ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, гр. Бургас:
При разглеждането на представените документи, Комисията не констатира
несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на
участника „ТРАНССТРОЙ ЕКО“ ООД, поради което:
Комисията счита, че представените документи, доказват съответствието на
участника с изискванията по чл. 60, ал.1 и ал. 2, чл.61, ал.1, т.2 от ЗОП и чл.63, ал.1, т.1 букви
„б”, т.8, т.10 и т.11 от ЗОП и с изискванията, поставени от възложителя.
Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че е налице пълно
съответствие на Участника с изискванията на Възложителя към личното състояние и
критериите за подбор. Участникът е изпълнил всички условия, посочени в обявлението за
обществена поръчка и в документацията за възлагане на обществената поръчка. Поради което
Техническото предложение на участника следва да бъде разгледано в следващо заседание на
Комисията.
Настоящият протокол е изготвен на 08.03.2019 г. 12:00 часа.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Председател: инж. Златинка Кирякова– ………………………
Членове:

1. Мила Стоянова – ……………………………
2. Златка Димитрова - ………………………….
3. арх. Даниел Калудов -………………………..
4. Мария Динкова - …………………………….
5. Валентина Попова - …………………………
6. Катя Анестиева - ……………………………

Подписите са заличени на основание чл.42,ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.2 от
ЗЗЛД.
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