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                                                                      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-10-16 / 08 фев 2021 (пон), UTC+2 на инж. Кирил Петков -
Директор ТП "ДГС -Бургас" / длъжностното лице по чл. 7 от ЗОП по Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: “„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ, СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС - БУРГАС“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ
НА РАБОТНИ ДРЕХИ И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "ДОСТАВКА НА ОБУВНИ
ИЗДЕЛИЯ"”.

Обществената поръчка е обявена с Решение № D83719 / 12 януари 2021 (вторник) 15:34 на инж. Кирил Петков - Директор ТП "ДГС -
Бургас" / длъжностното лице по чл. 7 от ЗОП.

На основание чл. 36, ал. 1 от ЗОП решението за откриване на процедурата и обявлението за обществената поръчка са публикувани в
Регистъра на обществените поръчки под уникален номер: 02716-2021-0005. 

На 08.02.2021 г комисията в състав:

Председател на оценителната комисия

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Дора Проданова Стаматова
2. Красимира Великова Златинова

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РАБОТНИ ДРЕХИ И
СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС - БУРГАС“
Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "ДОСТАВКА НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС -
БУРГАС“

До крайния срок за получаване на оферти 05 фев 2021 (пет), 23:59 в платформата са постъпили оферти от следните участници:

1. OF298683 ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД
Подадена от ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

Обособена позиция 1 Подадена на 03 фев 2021 (ср), 9:26:22
Обособена позиция 2 Подадена на 03 фев 2021 (ср), 9:26:22

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 - 08 фев 2021 (пон), 10:00 , следните участници са декриптирали офертите
си:

1. OF298683 ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

Обособена позиция 1, Обособена позиция 2 Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 08 фев 2021 (пон), 8:27:42

Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от участниците оферти за съответната обособена
позиция , както следва:

1. OF298683 ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

Обособена позиция 1 Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 08 фев



2021 (пон), 10:00:37
Обособена позиция 2 Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 08 фев
2021 (пон), 10:00:42

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените оферти, както следва:

OF298683 ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД - е представил изискуемите документи за лично състояние и критерии за подбор,
Техническо предложение и  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. 54, ал. 8 от ППЗОП,
относими и за двете обособени позиции:

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.
    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:  Аналогична на
несъстоятелност ситуация съгласно националното законодателство 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.
В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Г: Специфични национални основания за изключване е
посочен отговор „НЕ“ на въпроса: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава - членка на
ЕС?“. Съгласно разясненията дадени от Агенцията по обществени поръчки секция Методология/Въпроси и отговори еЕЕДОП/
предоставяне на информация в ЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване, националните основания за
отстраняване са: 

      – осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и  чл. 254а                – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54,
ал. 1, т. 1 от ЗОП);
      – нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3  от  Кодекса          на труда  (чл. 54, ал. 1, т. 6 от
ЗОП);
      – нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата                                     мобилност в сила от 23.05.2018 г.
(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
    – наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между                                          кандидати/ участници в
конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

  – наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и  финансовите      отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с     преференциален данъчен режим,        контролираните от тях лица и техните   действителни собственици;
   – обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на             незаконно придобитото имущество.
Съответно Национална агенция за приходите (НАП), Търговския регистър, Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда” и
Министерство на правосъдието поддържат тази информация и същата може да бъде предоставена на Възложителя безплатно по
служебен път, от което следва, отговорът на този въпрос да бъде „ДА“, като се посочи електронните адреси (URL) към базите данни.

      С оглед гореизложените констатации на комисията, на основание чл. 54, ал. 8, 9 и 10  от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 от
ЗОП, 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 /за всяка обособена позиция поотделно или един общ за двете/ , в срок до 5
(пет) работни дни от получаването на настоящия протокол. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол се изпраща на всички кандидати или участници.

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

    ...................../П/..............................

Членове на оценителна комисия:
 

1. Дора Проданова Стаматова



   ..................../П/.................................
     2. Красимира Великова Златинова

    ................./П/.....................................

 


