ПРОТОКОЛ № 2
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, 29.01.2020 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, за да проведе публично
заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в
процедурата.
На публичното заседание на Комисията не присъства представител на участника
в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника и обяви предложените от него цени, както следва:
1.Участник „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, 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, в своето Ценово
предложение е представил следното:
1.1 Обща цена за изпълнение на обществената поръчка „Доставка на компютърна
и периферна техника Обособена позиция 2 – „Доставка на преносими компютри и
периферна техника за нуждите на „Общински съвет по наркотични вещества“ – гр.
Бургас“ в размер на 5864.00 лв. (словом пет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева)
без включен ДДС или 7036.80 лв. (словом седем хиляди и тридесет и шест лева и
осемдесет стотинки) с включен ДДС, сформирана от сбора на посочените единични
цени в Приложение № 4.

С тези действия в 10:30 часа приключи публичната част от заседанието на
Комисията.
Ø Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение за
съответствие с изискванията на Възложителя на закрито заседание, с непроменен състав.
Ø Комисията извърши техническа проверка на представените документи и
приложения и установи, следното:
В резултат на извършената проверка и като има предвид, че критерият за
оценка на офертата е „Икономически най-изгодна оферта“, въз основа на критерий „Найниска цена”, Комисията установи, че ценовата оферта на допуснатия участник отговаря
напълно на изискванията на възложителя и покрива всички зададени параметри.
Ø Комисията не извърши проверка по чл.72, ал.1 от ЗОП, тъй като участникът е
само един.
Ø Комисията не извърши класиране, тъй като участникът е само един.
Предвид гореизложеното Комисията предлага за изпълнител участника
„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, тел.:
056/828485, факс: 056/530414, представлявано от Стефан Моров, Георги Тихов и Христо
Ковачев - в качеството им на управители,електронен адрес: bs.office@stemo.bg.
Комисията приключи своята работа на 06.02.2020 г. в 11:00 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.

