ДОКЛАД
от работата на комисия, назначена със Заповед №1152/08.11.2018 г.
във връзка с провеждането на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улица в с.
Подвръх, общ. Джебел”, открита с Решение №1082/02.11.2018 г.

Резултати от работата на комисията:
1. Комисията започна своята работа на 08.11.2018 г. в 12:30 ч. в следния 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
2. След представяне и прочитане на списъка с участниците членовете на комисията
попълниха и представиха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. (Приложение към доклада)
3. Комисията получи следната оферта, придружен от Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП:
№ по
Наименование на
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1.

„Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД

08.11.2018 г. – 09:34 ч.

62-586-3

4. Офертата беше отворена на заседание, на което присъстваше управителя на дружеството,
като работата на комисията е отразена в Протокол №1/08.11.2018 г. (приложен към доклада).
5. Заседанието приключи в 13:30 ч. на 08.11.2018 г.
6. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и установи следното:
6.1. Участници по отношение на чиито оферти не са установени непълноти, липси,
несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол):
• „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД
6.2. Участници по отношение на чиито оферти са установени непълноти, липси,
несъответствия (съгласно посоченото в приложения протокол): няма
6.3. Оферти, допуснати до разглеждане и проверка за съответствие с предварителна обявените
условия:
• „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД
6.3.1. Мотивите за допускане на участника са изложени подробно в протокол – приложение
към този доклад.
7. За проведеното договаряне бе съставен протокол, приложен като неразделна част на
настоящия доклад, в който подробно е описан процеса на проведените преговори, в резултат
на които бяха договорени следните условия:
1. Участникът „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД 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.
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2. Заплащането на стойността на договора да бъде извършено в срок до 30 дни след
приключване изпълнението на СМР и представяне на фактура.
3. Срокът за изпълнение на СМР да бъде 10 дни, считано от датата на откриване на
строителната площадка.
8. Комисията предлага договора да бъде сключен с „Х. ДЕ КОМЕРС” ЕООД.
9. Приложение: Протокол №1 от 08.11.2018 г.

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

Членове: 1._____________
/Гьокчен Емин/

2.______________
/инж. Мутлу Хашим/

Утвърждавам
Възложител
Кмет на Община Джебел: ______________
/Бахри Юмер/
Дата: 08.11.2018 г.
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