ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите
за участие в процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка,
обявена с Решение № 3633/27.11.2019 г. вписана в Регистъра по обществените поръчки
към АОП под уникален номер № 00797-2019-0067, с предмет: „Доставка на
компютърна и периферна техника по две обособени позиции: Обособена позиция 1
– „Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по
предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект №
BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ и Обособена
позиция 2 – „Доставка на преносими компютри и периферна техника за нуждите
на „Общински съвет по наркотични вещества“ – гр. Бургас“.
Днес, 20.12.2019 г., в 10:00 часа в сградата на Община Бургас на ул.
„Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед
№ 3944/20.12.2019 г. на Йорданка Ананиева – Заместник кмет при Община Бургас,
съгласно Заповед № 3805/06.12.2019 г. на Димитър Николов – кмет на Община Бургас,
в състав:
Председател: Инж. Атанас Сиреков – Директор на Дирекция „Информационно
обслужване и технологии“ при Община Бургас;
Членове:
1. Татяна Маринова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при
Община Бургас;
2. Даниел Борисов – старши експерт-юрист отдел "Социални дейности,
здравеопазване и програми" при Община Бургас, се събра да разгледа, оцени и класира
подадените оферти за избор на изпълнител на горецитираната обществена поръчка.
Съгласно чл. 48, ал. 6 ППЗОП се подписа приемателно-предавателен протокол, с
който длъжностното лице по приемане на офертите предаде постъпилата оферта на
председателя на комисията.
Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като
установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.
След запознаване със списъка на участниците, председателят и членовете на
комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника.
До крайния срок за подаване на оферти (17:15 ч. на 19.12.2019 г.) в
деловодството на Община Бургас е постъпила 1 (един) брой запечатана непрозрачна
опаковка, върху която са отразени: подателя, подписите на лицата, подали и приели
предложението, входящия номер, датата и часът на внасяне последните в деловодството
на Община Бургас.
Председателят на комисията изчете Заповедта за назначаване на комисия и
входящия регистър на подадените оферти.
Комисията, след като се убеди, че предложението е постъпило в срок, съобразно
изискванията на чл. 74, ал. 1 от ЗОП и Обявлението за обществена поръчка в
запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, пристъпи към неговото
отваряне, при което се констатира, че в опаковката се съдържа предложението на:
ОПАКОВКА № 1 с вх. № 93-ОП19-71(1)/18.12.2019 г. в 16:50 часа на
„СТЕМО“ ООД, ЕИК 817080126, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул.
„Николаевска“ №48 и адрес за кореспонденция гр.Бургас, ул.„Адам Мицкевич“ №5,
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представлявано от Стефан Моров, Георги Тихов и Христо Ковачев - в качеството им на
управители, лице за контакт Атанас Маринов, тел.: 056/828485, факс: 056/530414,
електронен адрес: bs.office@stemo.bg.
Участникът подава оферта по Обособена позиция № 2.
Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри“. Тримата членове на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на
постъпилата оферта.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП с тези действия в 10:30 часа приключи
публичната част от заседанието на Комисията.
Ⅱ. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя в закрито заседание в непроменен състав на 22.01.2020 г., в
10.00 ч. в сградата на Община Бургас, ул.“Александровска“ № 26, ет. 5, ст. 514, както
следва:
Участник № 1 „СТЕМО“ ООД участва за Обособена позиция №2:
При проверка на представените документи на електронен и хартиен носител,
Комисията установи следното:
Констатации относно еЕЕДОП на участника:
Участникът представя ЕЕДОП, коректно попълнен и подписан от
представителите на дружеството, а именно Стефан Моров, Георги Тихов и Христо
Ковачев.
При проверка на представените документи Комисията установи, че участникът
„СТЕМО“ ООД, съответства на изискванията на Възложителя относно личното
състояние и критериите за подбор и следва да бъде допуснат до разглеждане на
техническото му предложение.
III. Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на
участника по Обособена позиция 2, като при прегледа установи следното:
Показател П2 „Предложен срок за уреждане на рекламациите“
П2 = К2xТ2, като максималната стойност по този показател е 50 т.
К2= Смин/ Су
Т2= 50
където Смин е най-краткия срок за уреждане на рекламациите съгласно ценовите
предложения на участниците, Су е предложения срок за уреждане на рекламациите на
оценявания участник, Т2 е коефициент на относителната тежест на този показател.
Участникът „СТЕМО“ ООД е представил Техническо предложение, което
съдържа следните документи:
Ø
Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата
документация и изискванията на Възложителя, изготвено по образец – Приложение №3.
Така представено Техническото предложение съдържа всички необходими
документи съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и е изготвено в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на Възложителя.
С оглед на гореизложеното Комисията ДОПУСКА участника „СТЕМО“ ООД
до по-нататъшно участие в процедурата.
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Ø
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията насрочва следващото си
заседание за 29.01.2020 г. в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26,
етаж 5, стая № 514 от 11:00 часа, на което ще бъде отворено и оповестено ценовото
предложение на допуснатия участник.
Комисията обявява датата, часа и мястото на отварянето, чрез публикуване на
съобщение в профила на купувача.
На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
Ø
Комисията приключи своята работа на 24.01.2020 г. в 10:30 часа, като
същата проведе общо 3 (три) заседания – едно открито и две закрити и изготви и
подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
ИНЖ. АТАНАС СИРЕКОВ
Председател на комисията
ТАТЯНА МАРИНОВА
Член на комисията
ДАНИЕЛ БОРИСОВ
Член на комисията

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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