
ПРОТОКОЛ
№ 2

Днес  27.10.2015 година в  10.15 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. Димитър чл.2 от ЗЗЛД, началник на отдел ЧРАПИО
2. Юрий чл.2 от ЗЗЛД, младши експерт в сектор ЧРПОАСД
3. Десислава чл.2 от ЗЗЛД, началник на отдел ФСД
4. Иваничка чл.2 от ЗЗЛД, изпълнител-домакин в сектор ЧРПОАСД

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите от Плик № 2
„Документи,  свързани с  предложение  за  изпълнение  на  поръчката”  на  участниците по
същество относно наличието и редовността им.

"ЛУКСИМА ГРУП" ЕООД
Комисията обстойно разгледа приложените документи в Плик № 2 от офертата и

констатира, че участника притежава всички необходими документи. Същите са надлежно
оформени, заверени, подписани и подпечатани. 

Комисията  продължи своята  работа  с  разглеждане  на  представените  разяснения
изисквани на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП от участника:

"  Л  УКСИМА     ГРУП  " ЕООД, получени на 22.10.2015г. с вх. № 1028-27-7#2. 
Участникът е описал обстоятелствата относно ползване на ресурсите на трето лице, в

случая на "РАЙТ КЛИЙНИНГ" ООД.
От  даденото  разяснение  на  комисията  не  става  ясно  дали  почистването  ще  се

извършва от поне двама служители, назначени на трудов договор в "ЛУКСИМА ГРУП"
ЕООД или всички лица извършващи пряко почистването ще бъдат служители на "РАЙТ
КЛИЙНИНГ" ООД.

В техническите спецификации и изискванията за изпълнение на поръчката, които са
част  от Документацията  за  участие в открита процедура за възлагане на обществената
поръчка изрично са поставени следните изисквания: Текущо почистване - осъществява
се във времевия  интервал 12:00 ч. - 20:00 ч., от не по-малко от двама служители на
Изпълнителя, назначени по трудов договор; отработват се общо дневно не по-малко
от  12  работни  часа,  като  в  периода  12:00  ч.  -  16:00  ч.  се  изисква  задължително
присъствие на поне един служител на Изпълнителя, а в периода 16:00 ч. - 20:00 ч.
присъствие на минимум двама служители на Изпълнителя. 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП комисията взе решение
да изиска разяснение от "ЛУКСИМА ГРУП" ЕООД относно изпълнението на текущото
почистване в Административната сграда на ТП на НОИ – Шумен.

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

Комисията приключи своята работа на 27.10.2015 г. в 11:30 часа.



КОМИСИЯ:

Лалка  чл.2 от ЗЗЛД

Димитър  чл.2 от ЗЗЛД

Юрий  чл.2 от ЗЗЛД

Десислава  чл.2 от ЗЗЛД

Иваничка  чл.2 от ЗЗЛД


