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От дейността на комисия, назначена със Заповед № 31/30.07.2014г. за 
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти във връзка с провеждането на 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана при условията и 
реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет „Строително-монтажни работи по проект 
„Преустройство на котелно помещение за работа на газ на Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий -  1891” гр. Кубрат”, открита с Публична покана с изх. № 
209/21.07.2014 г. и с уникален код в РОП 9032096

Състав на комисията:
Председател: Гинка Денчева -  секретар на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -  

1891” гр. Кубрат
Членове:
1. инж. Ст. Пенев - специалност „ПГС“
2. инж. Румен Петков - специалност „Електротехника и електрообзавеждане“
3. Женифер Пойраз -  юрист
4. Мариана Калинова - гл. счетоводител на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -  

1891” гр. Кубрат

Резултати от работата на комисията:
Днес, 01.08.2014г. комисията се събра в 13.00ч. в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил 

и Методий -  1891” гр. Кубрат (заседателна зала) да продължи своята работа.
Комисията констатира, че в определения срок и в съответствие с указаното в 

Протокол № 1/30.07.2014г. са представени допълнителни документи от участника 
„ХоумГаз“ ЕООД (вх. № 7/01.08.2014г.).

В съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията пристъпи към 
разглеждане на допълнително представените документи и документите на участника и 
повторна преценка на съответствието на участника с критериите за подбор.

В хода на работата на комисията бе установено следното:

1. „ХоумГаз“ ЕООД
Участникът е представил следните документи:
- Декларация подписана от представляващия участника със задължението за 

осигуряване на застраховка за професионална отговорност за целия срок на договора и 
заверено копие от подновена Застрахователна полица за Застраховка „Професионална 
отговорност в проектирането и строителството“.

След допълнително представения документ участникът отговаря на 
изискванията на чл. 101в от ЗОП и на предварително обявените от възложителя 
условия за участие в публичната покана.

Комисията констатира, че участникът е представил минимално 
изискващите се от него документи за допускане до участие в обществената 
поръчка, поради което реши допуска „ХоумГаз“ ЕООД до по нататъшно участие в 
процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите оферти на допуснатите 
участници:



1. „ХоумГаз“ ЕООД
Предложената от участника цена е в размер на 73 849,62 лв. без ДДС.
2. „Екоклнма“ АД
Предложената от участника цена е в размер на 117 832,98 лв. без ДДС.
3. Консорциум „Лудогорска газ“
Предложената от участника цена е в размер на 97 226,51 лв. без ДДС.

В количествено-стойностните сметки на участниците не бяха открити 
аритметични грешки. Участниците са остойностили всяка позиция от количествено- 
стойностната сметка.

В съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията извърши 
преценка дали има участници, чиито ценови предложения са с 20 или повече на сто по- 
благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.

Бе констатирано, че в хипотезата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП попада участника 
„ХоумГаз“ ЕООД.

Предложението на участника е с повече от 20 на сто по благоприятни от 
средната стойност на съответните предложения в останалите оферти.

С оглед изложеното, комисията реши да изиска от участника „ХоумГаз“ ЕООД 
в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на искането, представяне на 
подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от него цена.

Комисията спря работата си на 01.08.2014г. в 13:35 часа.

Настоящият протокол е съставен на основание чл. 101г, ал. 4, изр. първо от
ЗОП на 01.08.2014г.

Членове:

Председат


