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ш

ЕАд
тел.: 0418/ 621 2в
тел/факс: 0418l б 252В

6280
гр Гълъбово

обл Ст.3агора

протокол
J\Ъ 0l/l22004
от дейността на комисията, назначена със Заповед ЛЬ 1l /0З.01.2018г. на Изпълнителния
директор на,,Брикел" ЕА.Щ, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на полученlлте за
участие оферти по обществена поръчка с предмет: "!оставка на работно облекло (рабоr,ен
костюм - яке и панталон, и зимно работно яке)" реф. М 122004

На основанпе чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП настоящаrч об*"aru"пч поръчка е зilплзсllil ,t:l
спецIIализиранп предприятця пли кооперации на хора с увреждания, тъri като ocнol}}Illrl,|
предмет по rtзвършване нд доставкIIте е включ€н в спIlсъка по чл. 12, ал. l, т. 1 от ЗОП.

,

Съгласно разпоредбите на чл. 81 , ал. 1 от ППЗОП в настоящата обществена поръчка Nlol,il l
да участват и други заинтересовани лица. На осflование чл. 81, ал. 2 от ППЗОП, цог.lто в
процедурата по възлагане на запiвена обществена поръчка са подадени офертIr от другli лица.
първо се р,вглея(дат офертите на лицата, за които поръчката е запазена - специаJIизираi lrl
предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на ý 2, т. 46 от !Р на ЗОП, и,ltи tta
стопаUски субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на xol]ir с
увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на ý 2, т. 62 от.ЩР на ЗОП,
Офертите на останалите лица се разглея(дат само ако няма допуснатп офер,гlt lta
лпца, за които поръчката е запазена.
В процедурата за възлагане могат да участват и други заинтересовани лица. Кога,го ll
процед}?ата за възлагане са подадени оферти както от лица, за които поръчката е запазена. Titl(it
и от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата за които настоящата oбtrlec,lBetta
поръчка е запазена. Офертите на останмите кандидати се разглеждат само ако няма допусIlilтll
оферти на лица по чл. 12, ал. 5 от ЗОП.

На 03.01.2018г. от 10:00 часа, в заседателната зала на,,Брикел" ЕА.Щ, компсtrята

,lir

провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "!tlcr,:tBtt:t
на работIrо облекло (работен KocTIoM - яке lt панталоll, и зимно работно яке)" - pel|t. Л'л
122004, назначена със Заповед Na 11 /03,01.2018г. на Изпълнителяия директор на ..БpITtte.it"
EAfl, в състав:

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

ЧЛЕIJОВЕ:

t
,l

Иван Симеонов Монев- р-л отдел ,.Търговски"
1.

Кристиан Атанасов Бадяtаков- Юрисконсулт
- специалист ОП

2, инж. Красимира Иванова ,Щимитрова

1lроведе публично заседание на основание чл.54, art,2

ППЗОП, за отваряне на получените

o(lep,t и

по процедурата.
Предмета на поръчката не е разделен на обособени позиции.

На публичното заседание на комисията не прпсъствдха участниците в процедуI)ата Il]lIl
,tехни представители.

Стр

loT2

{

В предварително определения срок за подаване на оферти (до 16:15 часа на 02.0l .2018
е постъпила 1 (една) оферта.
Подател на офертата за уrIастие

Ng по

ред

СоЛИД СЕЙФТИ" ЕООД,

1

гр. Стара Згора

Вх,
номер
Ns1

r ,)

дата и час IIа
полуtIаване
02.01.2018/ lЗ:50,1,

Комисията пристъпи към отваряне на оt!ертите по реда на тяхното постъпване, c,bl)IaclI()
отразеното в протокола по чл. 48, ал. б и на основание чл, 54, а,т. l от ППЗОП оповес,tII
съдърп(анието им, както следва:

1, ,,СОЛИД СЕИФТИ"

ЕОО,.Щ, гр. Стара Загора - вх. JYs 1/02.01.2018г.
у.Iастникът е представил o(lepTaTa си в запечатан непрозрачен плrttс. koпtltcltlttit
оповести съдържанието на плика. Комисията установи, че е наличен плик с на/(пис ОФЕР'l'А ;rr

участие.

Пликът съдържаше и плик с надпис - ,,Предлагани цеIlови параметрlt". Плltlсът е c;ttl
нарушена цялост. Трипtа от членовете на комисията подписа пликът с надпис ,,l1редла1,1tl ttt
ценови

параметри"

и техническото

предложение

на уIIастника.

Офертата на участника съдържа и един брой кашоIl с tIадпис: ,.Мостра по проtlедуl]а ]а
възлагаlIе на обществена поръчка с предмет: .,,Щоставка на работно облекло (работеrt кос,гttlпt
яке и панталон, и зиIчlно работно яке)". Комисията отворII кашон с надпис: .,Мостllа lttt
процедура за възлагане на обществеIlа поръчка с предNlет: .,Щоставка на рабО,гно qlблеltло
(работеrr костюl\,I - яке и панталон, Ii зиN,lно работно яке)'' и разгледа съдърх(анI,Iето Nly.

С това приклю.rи публичната част от работата на коNIисията.

РАБОТАНАКОМИСИЯТАЩ
Комисията продължи работата си, като разгледа докумеriтите по чл. 39, ал.2 от ППЗОГl

за изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възло)тtи,],еJIя.

При прегледа на представените документи от участника ,,СОЛИД СЕЙФТИ" EOOfl, гр.
Стара Загора, комисията констатира, че са представени изисканите от възложителя доt(уlllен,Ilt.
не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията или несъответствIiе li,bi\l
изискванията за лиLlно състояние или с критериите за подбор. Участникът отговаl]я IIil
изискванията за личЕо състояние и критериите за подбор. За посочените данни в ЕЕflОП. o,r
страна на комисията бе извършена справка в Търговски регистър и Реглtс,г,ь1l ttil
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,
В ЕЕДОП участника не е декларирfu,I, че е специализирано предприятие.
Предвид фактът, че ,,СОЛИ! СЕИФТИ" EOOfl, гр. Стара Загора е едичствеIIIIяI,
участник и няма подадени оферти на лица по чл. 12, ал. 5 от ЗОП, на основаI]ие чл. 8l, alr. 2 r1,1
ППЗОП офертата ще бъде допусната до следващият етап от процедурата, при условllя,l,а
валидни към участниците неспециализирани предприятия.
,Щата

на приключване на работата на комисията 0З.01.2018г,

Комисия:
Председател:

Членове:
l, Кристиан Бадrкаков .... ,.,.

'\

2, инlк. Красимира ,Щимитрова

. .

Сгр 2 or

1

