ДОКЛАД
от дейността на комисия, назначена със Заповед №1203/22.11.2018 год. на Кмета
на Oбщина Джебел за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Изграждане на подпорни стени в с. Припек, общ. Джебел”,
открита с Решение №1051 от 22.10.2018 г. на Кмета на Община Джебел за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под
№00417-2018-0009 и Заповед №327/01.04.2019 г. на Кмета на Oбщина Джебел за
възобновяване дейността на комисията във връзка с Решение №342 от 14.03.2019 г. на
КЗК по преписка №КЗК-160/2019 г.

Резултати от работата на комисията:
1. Комисията започна своята работа на 01.04.2019 г. в 17:00 ч. в следния състав:
Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист ТСУ при ОбА Джебел
Членове: 1. инж. Мутлу Хашим – мл. специалист ТСУ при ОбА Джебел
2. Гьокчен Емин – юрист
2. След запознаване на членовете на комисията с Решение №342 от 14.03.2019 г. на
КЗК по преписка №КЗК-160/2019 г., комисията провери за валидността на офертите на
участниците, същите са валидни до 22.05.2019 г. Преписката за избор на изпълнител е
върната от КЗК в етап за разглеждане на техническото предложение на Участник №3 ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”.

№

Участник

П1
Срок за изпълнение

Брой точки по "П1"

Брой точки по "П2" Техническо
предложение

3. Комисията извърши оценка на техническите предложения на участниците, както
следва (и съгласно приложен Протокол):

1

„Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД

3 месеца

100 т.

70 т.

2

ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС”

3 месеца

100 т.

40 т.

4. Комисията взе решение да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на
участника ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС” на 04.04.2019 г. от 16:00 ч.
5. Отварянето на ценовото предложение се състоя на посочените в т. 4 дата и час.
Работата на комисията е отразена в протокол (приложен към доклада).

6. На база на обявените ценови предложения на участниците и след извършената
оценка на техническите предложения, комисията ги класира в следния ред, като
оценката на офертите е отразена в протокол (приложение към доклада):
• На първо място - „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД с 88 т.
• На второ място - ДЗЗД „ХТ ГРУП КОМЕРС” със 75.98 т.
7. Комисията предлага договорът да бъде сключен с „Р-Р ИНВЕСТ 1” ООД, класиран
на първо място в процедурата;
8. Приложения: Протоколи - №1 от 01.04.2019 г. и №2 от 04.04.2019 г. и 11.04.2019 г.

Подписи на членовете на комисията:
Председател:______п______
/Февзи Реджеб/

Членове: 1. _____п_________
/Гьокчен Емин/

Утвърждавам
Възложител
Кмет на Община Джебел: _____п_________
/Бахри Юмер/
Дата: 12.04.2019 г.

2. ______п_________
/инж. Мутлу Хашим/

