
ПРОТОКОЛ № 1
За разглеждане на документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор
 

        Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-197 / 26 окт 2020 (пон), UTC+2 на инж.  Кирил Петков - Директор
ТП "ДГС - Бургас" по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Доставка чрез закупуване на препарати за
растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас””. Обществената поръчка е обявена с Обява № D63365. На
основание чл. 36, ал. 7 от ЗОП обявите за събиране на оферти са публикувани в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 02716-2020-
0150. 

На 27.10.2020 г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Членове на оценителна комисия:

1. Дора Проданова Стаматова
2. Красимира Великова Златинов     

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти. 

До крайния срок за получаване на оферти 22 окт 2020 (четв), 23:593 в платформата са постъпили оферти от следните участници:

1. OF142860 НИТРОФЕРТ ЕООД

 

 

След узнаване на участниците, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по
чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
До крайния срок за декриптиране на подадените Оферти - [[23 окт 2020 (пет), 23:59]] 4, следните участници са декриптирали офертите си:

1. OF142860 НИТРОФЕРТ ЕООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 23 окт 2020 (пет), 7:26:44

Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от участниците оферти, както следва:

1. OF142860 НИТРОФЕРТ ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 26 окт 2020 (пон), 10:00:49

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените оферти, както следва:
Единственият участник НИТРОФЕРТ ЕООД е представил изискуемите документи за :

1. Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

2. Техническо предложение

3. Ценово предложение
 

Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 3  от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя, в резултат на което установи следните обстоятелства по  чл. 97, ал. 5 от ППЗОП:
                        1. В представения еЕЕДОП, в Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A, буква д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя
да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни в съответната държава членка? е посочен отговор „НЕ“. Предвид факта,
че Национална агенция по приходите и всяка община по седалище и регистрация на дружествата и на Възложителя поддържат база данни, съдържаща
такава информация и същата се предоставя след поискване на страните, следва отговорът на този въпрос да бъде „ДА“.
            2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел А: „Основания, свързани с наказателни присъди“, е посочен отговор
„НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на ЕС?“. Министерство на
правосъдието поддържа тази информация и същата може да бъде предоставена на Възложителя чрез посочване на (URL) към базата данни и код за
достъп до ел. свидетелство за съдимост , от което следва, отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към базата
данни и съответния код.
            3. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б: „Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“, е посочен отговор „НЕ“ на всички въпроси: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в
държава - членка на ЕС?“. Национална агенция за приходите (НАП) поддържа тази информация и същата може да бъде предоставена на Възложителя
безплатно по служебен път, от което следва, отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към базата данни.
            4. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение“, по отношение на следните основания за изключване: Несъстоятелност; Производство по несъстоятелност; Споразумение с
кредиторите; Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство; Управляване на активите от ликвидатор; Прекратена
стопанска дейност е посочен отговор „НЕ“ на въпросите: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на
ЕС?“. Търговския регистър към Агенцията по вписванията поддържа тази информация и същата може да бъде предоставена на Възложителя безплатно,
по служебен път, от което следва, че отговорът на тези въпроси да бъде „ДА“, като се посочи електронен адрес (URL) към базата данни.
            5. Представеният еЕЕДОП следва да бъде подписан с електронен подпис от съответното лице по чл. 40 от ППЗОП, съгласно раздел V, т. 10



„Указания за представяне на ЕЕДОП” от документацията.

С оглед гореизложените констатации на комисията, на основаниечл. 97, ал. 5 от ППЗОП, участниците, по отношение на чиито оферти е установена липса,
непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена
информация, в срок до 3 (три)  дни от получаването на писмено уведомление. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти11.

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Дора Проданова Стаматова
2. Красимира Великова Златинова

 

1. Попълва се, ако е приложимо. В случай че информация за поръчката не подлежи на публикуване в „Официаленвестник“ на Европейския съюз,
текстът се заличава.

2. Ако няма обособени позиции,този текст се премахва.
3. Посочва се крайният срок за представяне на оферти.
4. Посочва се крайният срок за декриптиране на подадените оферти.
5. Посочва се крайният срок за декриптиране на подадените оферти.
6. Вслучай че няма участници,които не са декриптирали офертите си в срок,този текст се премахва.
7. В случай че няма участници, предложени за отстраняване от участие в процедурата поради не декриптиране на подадените оферти в срок,този

текст се премахва.
8.  Ако няма обособени позиции, този текст се премахва.
9. Оставя се приложимото в зависимост от това дали обществената поръчка е в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.

10. Оставя се приложимото.
11. В случай че няма участници, по отношение на чиито оферти е установена липса, непълнота и/или несъответствие на информацията или

несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, този абзац се премахва


