НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски –
1908“
п.к. 4150, гр. Раковски, ул. „Москва” № 23, тел.: 03151/2141,
e-mail: nchkirilimetodii@gmail.com

ПРОТОКОЛ №1
от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 7/16.08.2018 г. на Полина
Рекина – Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, за
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Обновяване и
модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски –
1908“, обявена на сайта на АОП под № 2018-05560-0001.
Днес, 16.08.2018 г. в 09,00 ч., Комисия, назначена със Заповед №
7/16.08.2018 г. на Председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски
– 1908“ в състав:
Председател: Мария Лесова-Зенкова – адвокат;
Членове:
Членове:
1. Светлана Шопова – Гл. инженер при Община Раковски;
2. Божидар Стрехин – Зам.кмет при Община Раковски.
се събра в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски –
1908“ – град Раковски, ул. „Москва“ № 23, ет. 2, за разглеждане, оценка и
класиране на постъпилите оферти за участие в процедура по ЗОП – публично
състезание, с предмет: „Обновяване и модернизация на читалище НЧ
„Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“.
Председателят на комисията докладва, че от страна на НЧ „Св. Св. Кирил
и Методий – гр. Раковски – 1908“ на 17.07.2018 г. е извършено публикуване в
Портала за обществени поръчки на Решение за откриване на процедурата №
6/17.07.2018 г. – ID № 857547, и Обявление, изх. № 14/17.07.2018 г. – ID №
857546, с посочен срок за получаване на офертите – 15.08.2018 г., 17,00 часа.
Обществената поръчка е публикувана на сайта на АОП под № 05560-2018-0001.
Председателят получи Регистър на подадените оферти, както и
постъпилите оферти, за които се установи, че са подадени в първоначално
обявения срок, и откри заседанието в 9,00 часа. След запознаване със списъка
на участниците в настоящата процедура, председателят и членовете на
Комисията подписаха декларации за отсъствието на обстоятелства по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.
Комисията установи, че съгласно регистъра, в определения срок за
получаване на оферти, са подадени 2 (две) оферти за участие в настоящата
процедура, поставени в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост,
надписана, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно:
1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, град Русе, ул. „Слави Шкаров“ № 4, тел.
0878777304, e-mail: marinov.ki@abv.bg – вх. № 1/10.08.2018 г.
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2. „АРТСТРОЙ“ ООД, Адрес: град Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 6,
тел. 0878 715 936, e-mail artstroismolian@abv.bg – вх. № 2/15.08.2018 г.
Заседанието се провежда при условията на чл. 54 ал. 2 от ППЗОП. На
публичната част от заседанието на комисията – за отваряне на получените
оферти, не се явиха за присъствие участника в процедурата или негов
упълномощен представител, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
1. Отваряне на офертите
Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти и проверка на
съдържанието им.
1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД
Извърши се проверка за наличието на изготвен Опис на документите в
офертата на участника – констатира се наличието на такъв. Прочете се Описът с
представени документи.
Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил
документите си за участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл. 47,
ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, като офертата е представена в запечатана непрозрачна
опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
Пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри” не беше отворен и беше
подписан от тримата членове на Комисията. От членовете на Комисията беше
подписан хартиен плик, съдържащ CD (със записан ЕЕДОП) и техническото
предложение на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД.
2. „АРТСТРОЙ“ ООД
Извърши се проверка за наличието на изготвен Опис на документите в
офертата на участника – констатира се наличието на такъв. Прочете се Описът с
представени документи.
Членовете на Комисията се увериха, че участникът е представил
документите си за участие в процедурата, в съответствие с разпоредбата на чл.
47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, като офертата е представена в запечатана
непрозрачна опаковка, съдържаща отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
Пликът с надпис: „Предлагани ценови параметри” не беше отворен и
беше подписан от тримата членове на Комисията. От членовете на Комисията
беше подписан хартиен плик, съдържащ CD (със записан ЕЕДОП) и
техническото предложение на участника „АРТСТРОЙ“ ООД.
Комисията взе решение да продължи работа по разглеждането по
същество за съответствие на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП с
поставените от Възложителя изисквания към личното състояние и критериите
за подбор на участниците, което заседание беше насрочено за провеждане на
31.08.2018 г., 11,30 часа.
Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и се състави в 1
(един) екземпляр.
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КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
Председател: ............................................................... /п/
Мария Лесова-Зенкова - адвокат
Членове: ........................................................................../п/
Светлана Шопова – Гл. инженер при Община Раковски
...................................................................................../п/
Божидар Стрехин – Зам. кмет на Община Раковски
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