УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

П Р О Т О К ОЛ
Днес на 08.11.2018 г. от 12:30 часа в заседателната зала на Общинска Администрация
гр. Джебел, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, във връзка с Решение №1082/02.11.2018 г.
за откриване на процедура и Заповед №1152/08.11.2018 г. на Кмета на Община Джебел за
назначаване на комисия за организиране на процедура на договаряне без предварително
обявление с предмет: „Ремонт на улица в с. Подвръх, общ. Джебел”, се проведе заседание
на комисия в състав:
Председател: Февзи Реджеб – ст. специалист в отдел „ТСУ” при ОбА Джебел
Членове: 1. Гьокчен Емин – юрист
2. инж. Мутлу Хашим – мл. специалист в отдел „ТСУ” при ОбА Джебел
Всички членове на комисията присъстваха на зеседанието и преди започване на работа
всеки член подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл.103, ал. 2 от ЗОП.
В отговор на поканата на Възложителя е получена оферта от „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД
с вх. №62-586-3 от 08.11.2018 г. – 09:34 ч. На договарянето без предварително обявление
присъстваше управителя на дружеството – Хакан Нурхан Ахмед.
Комисията премина към отваряне на офертата.
Офертата съдържа:
1. еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
2. Техническо предложение;
3. Линеен график;
4. Ценово предложение;
5. Количествено стойностни сметки;
6. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
7. Застрахователна полица;
Членовете на комисията подписаха техническо и ценовото предложение на участника.
Комисията констатира, че офертата на участника отговаря на изискванията на
Възложителя.
Участника „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката –
19 962.15 лв. с включен ДДС.
Комисията предприе действия по коментиране на ценовото предложение на участника,
който предлага цена от 19 962.15 лв. с включен ДДС за изпълнение на поръчката. След опит
на комисията да намали така предложената цена, от страна на участника бе заявено, че няма
възможност цената да бъде намалена и остава в сила предложението в размер на 19 962.15
лв. с включен ДДС. Комисията и участникът обсъдиха окончателната цена по поръчката и
решиха последната да бъде в размер на 19 962.15 лв. с включен ДДС.
Участникът и комисията обсъдиха начина на плащане на цената, като достигнаха до
единодушие плащането на цената на договора да бъде осъществено в срок до 30 дни след
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приключване изпълнението на СМР и представяне на фактура. Също така уточниха срокът за
изпълнение да бъде 10 дни, считано от датата на откриване на строителната площадка.
В резултат на проведените преговори бе договорено следното:
Участникът се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улица
в с. Подвръх, общ. Джебел”, открита с Решение №1082/02.11.2018 г., публикувано в РОП
към АОП под номер 876345 от 02.11.2018 г., за цена от 19 962.15 лв. с включен ДДС, като
заплащането на цената на договора да бъде извършено в срок до 30 дни след приключване
изпълнението на СМР и представяне на фактура, а срокът за изпълнение да бъде 10 дни,
считано от датата на откриване на строителната площадка.
Въз основа на крайния резултат от проведеното договаряне, комисията
единодушно реши и предлага на Възложителя да възложи изпълнението на обществена
поръчка с предмет: „Ремонт на улица в с. Подвръх, общ. Джебел”, открита с Решение
№1082/02.11.2018 г., публикувано в РОП към АОП под номер 876345 от 02.11.2018 г., на
участника „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД.
Неразделна част от протокола е представената от участника оферта.
Комисията приключи заседанието си в 13:30 часа на 08.11.2018 г.
Настоящият протокол е подписан от всички членове на комисията и кандидата и
цялата документация в процедурата се предава на Възложителя на 08.11.2018 г. за вземане на
решение.

КОМИСИЯ:
Председател:__________
/Февзи Реджеб/

Членове: 1.______________
/Гьокчен Емин/

2.______________
/инж. Мутлу Хашим/

Представител на „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД:____________
/Хакан Ахмед/
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