
ПРОТОКОЛ
№ 1

Днес  19.10.2015 година в 14.00 часа в  град Шумен, бул.”Симеон Велики” № 60,
заседателна  зала,  етаж  4  се  проведе  заседание  във  връзка  с  провеждането  на  открита
процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:  “Комплексно почистване на
административната сграда и ПРМ на ТП на НОИ - Шумен” на назначената със Заповед №
1015-27-60 от 16.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ Шумен, комисия в състав:

Председател
1.   Лалка чл.2 от ЗЗЛД, началник на сектор ЧРПОАСД и
Членове:
1. Юрий чл.2 от ЗЗЛД, младши експерт в сектор ЧРПОАСД
2. Десислава чл.2 от ЗЗЛД, началник на отдел ФСД
3. Иваничка чл.2 от ЗЗЛД, изпълнител-домакин в сектор ЧРПОАСД
4. Красимир чл.2 от ЗЗЛД, изпълнител-снабдител, доставчик в сектор ЧРПОАСД,

резервен член, поради отсъствие на Димитър  чл.2 от ЗЗЛД

На председателя на комисията  бе  предаден от  Рени  чл.2 от ЗЗЛД,  специалист,
сектор  ЧРПОАСД списък  с  участниците  и  представените  оферти.  Преди започване  на
работа членовете на комисията подписаха декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

Списъкът съдържа 2 (два) броя оферти, както следва:
1. "ЛУКСИМА ГРУП" ЕООД с оферта вх. № 1028-27-7/14.10.2015г., Час: 10:40:07.
2. “ЙОАНА 007“ ООД с оферта вх. № 1028-27-9/15.10.2015г., Час: 16:24:59.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.

"ЛУКСИМА ГРУП" ЕООД
Офертата на участника съдържа три запечатани плика. Пликът с предлаганата цена

беше  подписан  от  трима  членове  на  комисията.  Отворен  беше  плик  №  2  и  всички
документи в него бяха подписани от трима членове на комисията. Отворен беше плик   №
1 и съдържащите се в него документи бяха оповестени, като се провери съответствието им
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП. 

"ЙОАНА 007" ООД
Офертата на участника съдържа три запечатани плика. Пликът с предлаганата цена

беше  подписан  от  трима  членове  на  комисията.  Отворен  беше  плик  №  2  и  всички
документи в него бяха подписани от трима членове на комисията. Отворен беше плик   №
1 и съдържащите се в него документи бяха оповестени, като се провери съответствието им
със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП. 

С това комисията приключи публичната част на заседанието. 
По време на откритото заседание, при оповестяването на документите, съдържащи

се в Плик № 1 на участника "ЛУКСИМА ГРУП" ЕООД, комисията установи наличието на
декларация  по  чл.  16г,  ал.  5,  т.  2  от  ЗОП.  Участникът  е  вписан  в  Регистъра  на
специализираните  предприятия  и  кооперации  на  хора  с  увреждания,  поддържан  от
Агенцията за хората с увреждания, с регистрационен номер 253 от дата 24.02.2015г.

Съгласно  § 7.  от Преходни и заключителни разпоредби на  Закон за изменение и
допълнение на Закона за обществените поръчки, обн. ДВ № 79/13.10.2015г., обществените
поръчки, открити на основанията по чл. 16г от ЗОП, за които е публикувано решение за
откриване, преди влизането в сила на посочения ЗИД, се довършват по досегашния ред.



Съгласно  ал.  5  на  чл.  16г  от  ЗОП  до  влизане  в  сила  на  Закон  за  изменение  и
допълнение  на  Закона  за  обществените  поръчки,  обн.  ДВ № 79/13.10.2015г.,  когато  е
обявено, че поръчката е предназначена за специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за
кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица;

Съгласно  ал.  6  на  чл.  16г  от  ЗОП  до  влизане  в  сила  на  Закон  за  изменение  и
допълнение  на  Закона  за  обществените  поръчки,  обн.  ДВ № 79/13.10.2015г.,  когато  е
обявено, че поръчката е предназначена за специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания и в процедурата за нейното възлагане участват едно или повече такива
лица, които са вписани в регистъра по чл. 29 от ЗИХУ или  в еквивалентен регистър на
държава  –  членка  на  Европейския  съюз,  и/или  техни  обединения,  ако  офертите  им
отговарят  на  изискванията  на  Възложителя,  офертите  на  останалите  участници  не  се
разглеждат  и  оценяват.  Това  означава,  че  комисията  няма  право  да  пристъпва  към
разглеждане  и  оценяване  на  останалите  подадени  оферти,  ако  офертата  на
специализираното  предприятие  /  кооперация  на  хора  с  увреждания  отговаря  на
поставените изисквания.

На основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП комисията взе решение да изиска разяснение от
"ЛУКСИМА  ГРУП"  ЕООД  относно  това,  че  в  документите  за  подбор  участникът  е
декларирал, че има на разположение ресурсите на "РАЙТ КЛИЙНИНГ" ООД. Поискано е
разяснение в какво качество това дружество ще участва в обществената поръчка, както и
доказателства, че това дружество разполага с посочените ресурси. 

Във връзка с горното, комисията ще продължи своята работа след получаване на
поисканото разяснение.

Комисията приключи своята работа на 19.10.2015 г. в 15:00 часа.

КОМИСИЯ:

Лалка  чл.2 от ЗЗЛД

Юрий  чл.2 от ЗЗЛД

Десислава  чл.2 от ЗЗЛД

Иваничка  чл.2 от ЗЗЛД

Красимир  чл.2 от ЗЗЛД


	"ЙОАНА 007" ООД

