Утвърдил: ..................................
д-р К. Ябълкаров

ПРОТОКОЛ №1
Днес 10.11.2014год. (десети ноември две хиляди и четиринадесета година)
от 11:00 часа се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №
361/07.11.2014г. на Директора ПГВМ „Иван П. Павлов” – Стара Загора – д-р К.
Ябълкаров на основание чл.101г от ЗОП във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за
обществените поръчки с цел да се осъществи избор на изпълнител за обществена
поръчка с предмет „Доставка и монтаж на гранитогрес и теракот за нуждите на
модул „Подобряване на училищната среда” по Национална програма
„Модернизация на материалната база в училище” за 2014г., Дейност 4 – „Подмяна
на подови настилки”.
Комисията се събра в състав:
1. адв.Христо Панайотов – председател
2. г-жа Юлия Колибарова – член
3. г-жа Мариана Цонева – член
4. инж. Станка Димитрова – член
5. г-жа Марийка Кавакова – член
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 35, ал. 1, т.2-4 от
ЗОП.
Председателят на комисията докладва, че е постъпила 1 (една) оферта.
І. Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата.
1. Отвори се пликът с оферта с вх.№ 2800/06.11.2014год., постъпила в
11.54ч., на фирма "Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен
В големия плик се намери: набор изискуеми документи и запечатан
непрозрачен плик с Ценово предложение. Пликът с Ценовото предложение беше
подписано от трима членове на комисията. Комисията пристъпи към проверка на
представените документи. Комисията установи, че са представени всички
изискуеми документи, както и че техническото предложение на кандидата отговаря
на изискванията на Възложителя. Предвид на това Комисията допуска кандидата

до по – нататъшно участие.
ІІ. Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на
допуснатите участници както следва:
1. Отвори се плик „Ценова оферта” на фирма "Проект Строй" ЕООД, гр.
Шумен с оферта с вх.№ 2800/06.11.2014год.
Ценовата оферта на кандидата е 5634,60 лв.(пет хиляди шестотин тридесет
и четири лв. и 60 ст.) без ДДС.
Комисията предлага на възложителя да бъде сключен договор за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на гранитогрес и теракот за
нуждите на модул „Подобряване на училищната среда” по Национална програма
„Модернизация на материалната база в училище” за 2014г., Дейножст 4 – „Подмяна
на подови настилки” с участника, класиран на първо място, както следва:
"Проект Строй" ЕООД, гр. Шумен
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