ПРОТОКОЛ №2
Днес, 12.05.2020г, в 15:30 часа, в Административната сграда на ТП “ДГС
Стара Загора”, в изпълнение на Заповед № РД-10-257/08.05.2020г., изм със Заповед
№ РД-10-268/12.05.2020 г. на Директора на ТП “ДГС Стара Загора” инж. Иван
Колев Чергеланов, се събра комисия в състав:
1. Председател: инж.Иван Гагов – зам. директор при ТП „ДГС Стара Загора“
Членове:

1. Румяна Атанасова – юрист на ТП „ДГС Стара Загора”;
2. Галина Стоянова – икономист при ТП „ДГС Стара Загора“;

със задача да продължи работата си по отваряне, разглеждане и оценка на
получените оферти, и да класира участниците в процедура за възлагане на
обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на Глава седемнадесета,
чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет „Възлагане на услуга по
обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на
противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на
минерализовани ивици“.
Председателят на Комисията докладва,че в деловодството на стопанството на
11.05.2020г. са постъпили допълнителни документи от участника „АГРЕСИЯ 99“
ЕООД, гр. Стара Загора,ул.“Братя Жекови“ №57, вх.А,ет.2,ап.27,заведен с вх.№
ОД-03-41/11.05.2020г. Документите са постъпили в предоставения срок от 5(пет)
работни дни.Комисията пристъпи към разглеждането им.
Комисията констатира че допълнително предоставения ЕЕДОП на електронен
носител (диск) е подписан с електронен подпис на представляващия дружеството,с
което участникът е изпълнил изискванията на Възложителя.
Комисията продължи работата си с разглеждане на представеното от участника
техническо предложение за изпълнение на поръчката.
В своето техническо предложение участника „АГРЕСИЯ 99“ ЕООД декларира,че:
-е съгласен със срока на изпълнение на поръчката – 30.07.2020 г.
-че е запознат,че мястото на изпълнение на поръчката,а именно териториалния
обхват на дейност на ТП „ДГС Стара Загора”.
-че разполага с необходимия квалифициран персонал за извършване на услугата.
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След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП,
представени от участника „АГРЕСИЯ 99“ ЕООД за участие в открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на услуга по обособени
позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на
противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на
минерализовани ивици“ за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи, че:
няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията,
включително нередовности и фактически грешки.
Във връзка с направените констатации, Комисията
Р Е Ш И:
Пликът с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ на участника в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Възлагане на услуга по
обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на
противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Поддържане на
минерализовани ивици“ ДА БЪДЕ ОТВОРЕН НА 15.05.2020г. ОТ 11:00 ЧАСА в
Административната сграда на ТП ДГС Стара Загора, находяща се на адрес: град
Стара Загора, ул.“12-ти пехотен полк“ №22.
Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл.54,ал.7 от ППЗОП . След
подписването му да бъде публикуван в Профила на купувача на Възложителя и в
деня на публикуването му да се изпрати на участника „АГРЕСИЯ 99“ ЕООД .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ….(П)... залич. на осн. Регл(ЕС)2016/679
/ инж. Иван Гагов/
ЧЛЕНОВЕ:
1...(П)..залич. на осн. Регл.(ЕС) 2016/679
/Румяна Атанасова /
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2...(П)..залич. на осн. Регл.(ЕС) 2016/679
/ Галина Стоянова /
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