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 - 347/17.02.2020 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 в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.“

Днес, 04.03.2020 г., 13:30 часа, в стая № 19, в административната сграда на община
Сливен, гр. Сливен, бул. ”Цар Освободител” № 1 в изпълнение на Заповед № РД 15 347/17.02.2020 г. и Решение № РД 15 - 30/08.01.2020 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: „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект
BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в Община Сливен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020
г.“, се събра Комисия в състав:
Председател: инж. Стоян Марков – Заместник-кмет ИР, Община Сливен
и членове:
1. Радина Христова – старши експерт, дирекция „Социални дейности, здравеопазване и
спорт”, Община Сливен и ръководител проект BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа
за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен “ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г.“
2. Стефан Стефанов – началник отдел „Техническо осигуряване и обслужване на
администрацията“, Община Сливен
3.Елеонора Мавродиева – юрисконсулт отдел „Правно-нормативно обслужване”, Община
Сливен
4. инж. Гинка Тужарова – началник отдел „Обществени поръчки”, Община Сливен
Резервни членове:
За председател на комисията – Валя Радева – Секретар на Община Сливен
За член на комисията – Наталия Хаджикостова – юрисконсулт, отдел „Правно-нормативно
обслужване”, Община Сливен

продължи своята работа в закрито заседание да разгледа допълнително представените
документи от Участник № 1 - „Елтех” ООД, гр. Димитровград, изискани с писмо изх. № 4704 –
591 от 20.02.2020 г.;
В съответствие с чл. 61, т. 7 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствието на горепосочените
участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Комисията установи следното:
1. Участник № 1 - „Елтех” ООД, гр. Димитровград е представил в срок документи с вх.
№ 4704 - 625/24.02.2020 г.:
При прегледа Комисията установи следното:
1. Участникът е представил е еЕЕДОП и документи, с които са отстранени всички
несъответствия констатирани от комисията.
След проверка съответствието на представената документация с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията
ДОПУСКА Участник № 1 - „Елтех” ООД, гр. Димитровград, до класиране.
Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на чл. 61, т. 7 от ППЗОП Комисията установи
съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на двама участника на
обществената поръчка, както следва: Участник № 1 - „Елтех” ООД, гр. Димитровград и
Участник № 2 - Кооперация „Панда”, гр. София.

Комисията класира горепосочените участници, както следва:
ПЪРВО МЯСТО: Участник № 1 „Елтех” ООД, гр. Димитровград, бул. „Димитър
Благоев“ № 1, оферта с вх. № 4704 - 500/13.02.2020 г., 09:34 часа - с предложена обща цена в
лева без ДДС за обществената поръчка - 1 219,50 лева (хиляда двеста и деветнадесет лева и
петдесет стотинки) без включен ДДС;
ВТОРО МЯСТО: Участник № 2 Кооперация „Панда”, гр. София, бул. „Цариградско
шосе“ № 139, оферта с вх. № 3900 - 5/13.02.2020 г., 11:54 часа - с предложена обща цена в лева
без ДДС за обществената поръчка - 1 625,38 лева (хиляда шестстотин двадесет и пет лева и
тридесет и осем стотинки) без включен ДДС.
Въз основа на извършеното класиране комисията предлага на Възложителя да определи
за изпълнителна обществената поръчка класираният на първо място участник - „Елтех”
ООД, гр. Димитровград, бул. „Димитър Благоев“ № 1, оферта с вх. № 4704 - 500/13.02.2020 г.,
09:34 часа.
Комисията приключи своята работа на 04.03.2020 г. в 14:30 часа, като същата проведе 1 (едно)
закрито заседание и изготви и подписа настоящия протокол в един оригинален екземпляр.
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