
ПРОТОКОЛ № 2

За разглеждане и оценяване на техническите предложения и отваряне на ценовите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-197 / 26 окт 2020 (пон), UTC+21 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”” в следния състав:

Председател на оценителната комисия

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Дора Проданова Стаматова
2. Красимира Великова Златинова

А. Разглеждане на допълнително представените документи по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

 След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор : 

До крайния срок за представяне на допълнителни документи –30.10.2020 год. във връзка с констатациите на комисията, изложени в Протокол № 1 от 27.10.2020 год.,  в
платформата са постъпили допълнителни документи от следните участници:

1. НИТРОФЕРТ ЕООД

Комисията разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя, и установи следното: 

Участникът НИТРОФЕРТ ЕООД е представил чрез секция „Съобщения и разяснения” на ЦАИС ЕОП коректно попълнени, изисканите от комисията документи.

С оглед направените констатации от Протокол № 1 от  и от настоящия протокол, комисията реши:
    На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, да допусне следните участници до разглеждане на техническите предложения:

1. НИТРОФЕРТ ЕООД, подадена оферта с номер OF142860

Б. Разглеждане на техническите предложения 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, извърши проверка за съответствието на
предложенията с предварително обявените от възложителя условия и направи следните изводи:

1. НИТРОФЕРТ ЕООД, подадена оферта с номер OF142860 е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по образес на Възложителя. Участникът е
декларирал,   срок за изпълнение на доставката, след направена заявка до 5/пет/ работни дни, срокът на годност 3 /три/ месеца на всеки артикул и доставка до адреса на
управление на Възложителя - ТП „ДГС Бургас” находящ се:  гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” №8, ет. 2 на поръчаните артикули.

 

В. Оценка на допуснатите оферти

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, чието техническо предложение отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка, комисията извърши оценка на офертите на участниците по следните показатели:

Скала за оценка  тип Да/Не

Резултатите от оценката на параметрите от техническите предложения по горните показатели са, както следва:
Участникът НИТРОФЕРТ ЕООД, подадена оферта с номер OF142860 получава оценка "ДА".

С оглед гореизложеното, комисията реши:

I.    Да допусне следните участници до отваряне на ценовите предложения:

1. НИТРОФЕРТ ЕООД, подадена оферта с номер OF142860

 

II.    При проверка за съответствие с изискванията на Възложителя, по отношение на представеното Ценово предложение от участника се установи, че е посочена общата цена без
включен ДДС е в размер на 1 730, 00 лв. /хиляда седемстотин и тридесет лв./,която сума не надвишава финансовия ресурс на Възложителя,  прикаченият файл с детайлно ценово
предложение /приложение № 6/  е попълнен, съгласно изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към класиране на единствения участник съгласно посочения в документацията критерии „Най - ниска цена”, комисията направи следното
 

К Л А С И Р А Н Е:
Първо място – единствения участник НИТРОФЕРТ ЕООД, подадена оферта с номер OF142860 - предлагана цена за изпълнение на поръчката 1 730, 00 лв. /хиляда седемстотин и

тридесет лв./, която цена не надвишава финансовия ресурс определен от възложителя.

       Въз основа на извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на настоящата процедура, участникът класиран на първо място, а



именно: НИТРОФЕРТ ЕООД, подадена оферта с номер OF142860.
 Всички решения в настоящия протокол са взети единодушно от всички членове на комисията, без забележки и изразено особено мнение.

Комисията приключи своята работа в 14:20 часа на 30.10.2020 г.
Настоящият протокол се състави на 02.11.2020 г.  и ще бъде публикуван и изпратен до участника чрез секция „Съобщения и разяснения” на ЦАИС ЕОП.

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Дора Проданова Стаматова
2. Красимира Великова Златинова

 


