
ПРОТОКОЛ № 2

За разглеждане и оценяване на техническите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-208 / 02 ное 2020 (пон), UTC+21 на инж. Кирил Петков - Директор ТП "ДГС -
Бургас" / длъжностното лице по чл. 7 от ЗОП/ по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И
БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ 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

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, след изтичане на срока за представяне на допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията пристъпи към
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор.

До крайния срок за представяне на допълнителни документи – 10.11.2020 год. във връзка с констатациите на комисията,  изложени в Протокол № 1 от
03.11.2020 год. , в платформата са постъпили допълнителни документи от следните кандидати:
 

1. АУТОКОМ 2 ЕООД -  е представил  допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП;
2. РЕЗЕРВИМПЕКС ЕООД- е представил  допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП;
3. ДИАНА ООД- е представил  допълнителни документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

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

1. АУТОКОМ 2 ЕООД -  е представил чрез секция „Съобщения и разяснения” на ЦАИС ЕОП в срока по чл. 54, ал. 9 от ЗОП коректно попълнени,
изисканите от комисията документи - нов ЕЕДОП.

2. РЕЗЕРВИМПЕКС ЕООД- е представил чрез секция „Съобщения и разяснения” на ЦАИС ЕОП в срока по чл. 54, ал. 9 от ЗОП изисканите от комисията
документи - нов ЕЕДОП. Поради невъзможност уастникът да предостави код за електронен достъп до базата данни за информация относно
основанията за изключване  в част ІІІ "Основания за изключване" раздел А "Основания, свързани с наказателни присъди", същият е предоставил
сканирано копие на актуално свидетелство за съдимост. С оглед на горното и предвид, че ТП "ДГС - Бургас" не попада в обхвата на органите имащи
право да заявяват издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, комисията приема раздела за коректно попълнен.

3. ДИАНА ООД- е представил чрез секция „Съобщения и разяснения” на ЦАИС ЕОП в срока по чл. 54, ал. 9 от ЗОП коректно попълнени, изисканите от
комисията документи - нов ЕЕДОП.

С оглед направените констатации от Протокол № 1 от 03. 11.2020 год. и от настоящия протокол, комисията пристъпи към  етап разглеждане и оценяване на
техническите предложения на кандидати:

 -  За участник № 1 – АУТОКОМ 2 ЕООД:
● В своето техническо предложение, участникът  е  предложил: 
- срок за доставка, демонтаж/монтаж и баланс на гуми, след заявка на възложитела - 5/пет/ работни дни.
- Предлагам гаранционен срок за извършените работи: 24 месеца
- Срок за подмяна при дефект: 5/пет/ работни дни.
Декларирал е наличие на сервизна база на не повече от 10 км. от административния адрес на възложителя.
● Към Техническото си предложение, участникът е приложил всички необходими документи за подбор в обхват и съдържание, съответстващо на изискванията
на Възложителя, посочени в Обявлението и Документацията.
Комисията констатира, че офертата на АУТОКОМ 2 ЕООД, отговаря на изискванията на Възложителя.

- За участник № 2 - РЕЗЕРВИМПЕКС ЕООД:
● В своето техническо предложение, участникът  е  предложил: 
- срок за доставка, демонтаж/монтаж и баланс на гуми, след заявка на възложитела - 1/един/ работни дни.
- Предлагам гаранционен срок за извършените работи: 24 месеца
- Срок за подмяна при дефект: 2/два/ работни дни.
Декларирал е наличие на сервизна база на не повече от 10 км. от административния адрес на възложителя.
● Към Техническото си предложение, участникът е приложил всички необходими документи за подбор в обхват и съдържание, съответстващо на изискванията
на Възложителя, посочени в Обявлението и Документацията.
Комисията констатира, че офертата на РЕЗЕРВИМПЕКС ЕООД, отговаря на изискванията на Възложителя.

- За участник № 3 - ПРИМЕКС ЕООД:
● В своето техническо предложение, участникът  е  предложил: 
- срок за доставка, демонтаж/монтаж и баланс на гуми, след заявка на възложитела - 5/пет/ работни дни.
- Предлагам гаранционен срок за извършените работи: 24 месеца
- Срок за подмяна при дефект: 10/десет/ работни дни.
Декларирал е наличие на сервизна база на не повече от 10 км. от административния адрес на възложителя.
● Към Техническото си предложение, участникът е приложил всички необходими документи за подбор в обхват и съдържание, съответстващо на изискванията
на Възложителя, посочени в Обявлението и Документацията.
Комисията констатира, че офертата на ПРИМЕКС ЕООД, отговаря на изискванията на Възложителя.

- За участник № 4 - ДИАНА ООД:
● В своето техническо предложение, участникът  е  предложил: 
- срок за доставка, демонтаж/монтаж и баланс на гуми, след заявка на възложитела - 5/пет/ работни дни.
- Предлагам гаранционен срок за извършените работи: 12 месеца
- Срок за подмяна при дефект: 10/десет/ работни дни.
Декларирал е наличие на сервизна база на не повече от 10 км. от административния адрес на възложителя.



● Към Техническото си предложение, участникът е приложил всички необходими документи за подбор в обхват и съдържание, съответстващо на изискванията
на Възложителя, посочени в Обявлението и Документацията.
Комисията констатира, че офертата на ДИАНА ООД, отговаря на изискванията на Възложителя.

С лед като разгледа и оцени на техническите предложения, Комисията реши:

допуска до етап разглеждане на ценови оферти следните кандидати:

1. АУТОКОМ 2 ЕООД, подадена оферта с номер OF133337
2. РЕЗЕРВИМПЕКС ЕООД, подадена оферта с номер OF150771
3. ПРИМЕКС ЕООД, подадена оферта с номер OF118875
4. ДИАНА ООД, подадена оферта с номер OF119028

отварянето на ценовото предложение ще се извърши на 16.11.2020 г. в 10:00 часа в ЦАИС ЕОП. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП денят, часът и мястото за
отваряне на допуснатите до отваряне ценови предложения да се обяви в профила на купувача чрез публикуване на съобщение.

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Дора Проданова Стаматова
2. Красимира Великова Златинова

 

 


