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ПРОТОКОЛ №2
от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 61 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед №
РД 15 - 2597/15.10.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител съгласно Заповед №
РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен, със задача да разгледа и оцени получените
оферти по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт,
монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова
коледна украса за град Сливен“
Днес, 07.11.2018 г., 10,00 часа, в стая № 102, в административната сграда на община Сливен,
гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 - 2120/02.08.2018 г. и
Решение № РД 15 - 2432/20.09.2018 г. на заместник-кмета на Община Сливен – Възложител
съгласно Заповед № РД 15 – 1138/25.08.2016 г. на Кмета на Община Сливен за откриване на открита
процедура с предмет: „Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща коледна украса и доставка,
монтаж и демонтаж на нова коледна украса за град Сливен“, се събра Комисия в състав:
Председател: Пепа Димитрова - Чиликова – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“,
Община Сливен
и членове:
1. Дора Чанева – главен експерт, дирекция „Образование култура и връзки с
обществеността“, Община Сливен
2. Николинка Милева – главен счетоводител „Други дейности по културата“, Община
Сливен
3. Ивелина Георгиева – юрисконсулт, отдел „Правно-нормативно обслужване“, Община
Сливен
4. инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен
Резервни членове на:
1.За председател на комисията - инж. Стоян Марков – Заместник-кмет „Икономическо
развитие“, Община Сливен
2.За член на комисията – Десислава Куртова – главен експерт, дирекция „Образование
култура и връзки с обществеността“, Община Сливен
3.За член на комисията – Михаела Стойчева - юрисконсулт, отдел „Правно-нормативно
обслужване“, Община Сливен
продължи своята работа в закрито заседание да разгледа допълнително представените
документи от Участник № 1 - “Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна, изискани с писмо изх. № 4704 – 3687
от 29.10.2018 г.
Поради отсъствие на Николинка Милева – главен счетоводител „Други дейности по
културата“, Община Сливен мястото бе заето от Десислава Куртова – главен експерт, дирекция
„Образование култура и връзки с обществеността“, Община Сливен – резервен член на комисията.
В съответствие с чл. 61, т. 7 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на горепосочения участник с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията установи следното:
1. Участник № 1 - “Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна
До изтичане на крайния срок (06.11.2018 г., включително) за представяне на документи с
отстранени несъответствия в информацията за личното състояние и критериите за подбор и/или
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други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, изискани с писмо изх.
№ 4704 – 3687 от 29.10.2018 г. от Участник № 1 - “Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна не са постъпили
допълнителни такива.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП и поради обстоятелството, че
не са представени в определения срок документи за отстраняване на констатираните в писмо
изх. № 4704 – 3687 от 29.10.2018 г. липси, непълноти или несъответствия с изискванията за
личното състояние или критериите за подбор, комисията предлага Участникът “Рив комерс“
ЕООД, гр. Варна, ул. „Веслец“ 37, оферта с вх. № 4704 - 3539/12.10.2018 г., 09:39 часа да бъде
ОТСТРАНЕН от процедурата.

Подадените оферти за обществената поръчка са три. Във връзка с гореизложеното и в
изпълнение на чл. 61, т. 7 от ППЗОП за обществената поръчка Комисията установи
съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на един участник
Участник № 3 - ”Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен. Другите двама участници за
обществената поръчка - “Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна и “Салекс консулт импекс“ ЕООД, гр.
Варна са предложени за отстраняване от процедурата.
Комисията класира горепосочения участник, както следва:
ПЪРВО МЯСТО: Участник № 3 - ”Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен, ул.
„Антон Пану” 5, вх. № 4704 - 3553/12.10.2018 г., 16:36 часа, с Комплексна оценка КО –
99,03 точки
Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнители на обществената поръчка класираният на първо място
участник: ”Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен, ул. „Антон Пану” 5, вх. № 4704 3553/12.10.2018 г., 16:36 часа.
Комисията приключи своята работа на 07.11.2018 г. в 11:40 часа, като същата проведе 1
(едно) закрито заседание и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален
екземпляр.
Настоящият Протокол № 2 е съставен на 07.11.2018 г. и е предаден на Възложителя
за утвърждаване, на 07.11.2018 г., заедно с цялата документация за обществена поръчка
възложена чрез процедура публично състезания с предмет: „Ремонт, монтаж и демонтаж
на съществуваща коледна украса и доставка, монтаж и демонтаж на нова коледна украса
за град Сливен“, състояща се от Протокол № 1 от 15.10.2018 г. от заседанията на
комисията; Декларации от членовете на комисията по чл. 103, ал. 2 от ЗОП; оферта с вх.
№ 4704 - 3539/12.10.2018 г., 09:39 часа от “Рив комерс“ ЕООД, гр. Варна; оферта с вх. №
4704 - 3544/12.10.2018 г., 10:35 часа от “Салекс консулт импекс“ ЕООД, гр. Варна; оферта с
вх. № 4704 - 3553/12.10.2018 г., 16:36 часа от ”Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен.
Комисия:
Председател:
Пепа Димитрова – Чиликова

Членове:
Дора Чанева

Възложител:
Румен Иванов
Възложител съгласно Заповед
№ РД 15 – 1138 от 25.08.2016 г.
получил доклада и
цялата документация на 07.11.2018 г.

Десислава Куртова
Ивелина Георгиева
инж. Гинка Тужарова
Вярно с оригинала, подписан на хартия!
Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
2

3

