
ПРОТОКОЛ № 2

За разглеждане и оценяване на техническите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-16 / 08 фев 2021 (пон), UTC+21 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"” 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. 54, ал. 9 от ППЗОП

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
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по следните обособени позиции:2 

 

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 представяне на допълнителни документи – 15.02.2021 год.3 във връзка с констатациите на комисията,
изложени в Протокол № 1 от 09.12.2021 год.,  в платформата са постъпили допълнителни документи от следните участници:

Обособена позиция 1 :

1. ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД, подадена оферта с номер OF298683

Обособена позиция 2 :

1. ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД, подадена оферта с номер OF298683

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  ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ 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 за обособена позиция № 1 и  нов
ЕЕДОП за обособена позиция № 2.

С оглед направените констатации от Протокол № 1 от  и от настоящия протокол, комисията реши:

I.    На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, да допусне следните участници до разглеждане на техническите предложения:

Обособена позиция 1 :

1. ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД, подадена оферта с номер OF298683

      Обособена позиция 2 :

1. ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД, подадена оферта с номер OF298683

Б. Разглеждане на техническите предложения 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите
участници, представени за съответната обособена позиция6 , извърши проверка за съответствието на предложенията с



предварително обявените от възложителя условия и направи следните изводи:

Обособена позиция 1 :

1. ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД, подадена оферта с номер OF298683

В своето техническо предложение, участникът  е  изразил че:

- Ще достави посочените  артикули, като същите ще отговарят напълно на заложените в документацията за участие и
Техническата спецификация /Приложение № 2/ количества, качества и изисквания.
- Предлаганата цена е крайна, в български лева без включен ДДС, и включва всички разходи по цялостно изпълнение на
поръчката.
- Е съгласен  рекламации по качеството на плата, помощните материали, шевът и появили се скрити дефекти по доставените
артикули, да се правят с участието на двете страни, като за целта ще се съставя двустранен протокол. Съгласен е
Възложителят да го известява за възникнали рекламации по телефон или по  електронната му поща и се задължава да
подмени / поправи рекламираните изделия в срок до  -явни недостатъци – в тридневен срок от получаване на стоките, а за
малки количества веднага при получаването.
-за скрити недостатъци - през целия гаранционен срок.
- Е Съгласен  да достави артикулите при заявки с уговорена доставка  до административната сграда на ТП „ДГС Бургас”
находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” №8, ет.2 или чрез директна продажба в търговската база
(магазинната мрежа) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията община Бургас.
- Доставяните  артикули ще отговарят на всички стандарти, правила, наредби и закони приложими в Република България и
Европейския съюз за производството на продукти, предмет на настоящата поръчка.
- Е Съгласен  да доставяме артикулите, предмет на настоящата обществена поръчка в срок: до 5 работни дни от заявката.
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 ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД, отговаря на изискванията на Възложителя.

В. Оценка на допуснатите оферти

Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците, чиито технически предложения отговарят на
предварително обявените условия на възложителя. 

С оглед гореизложеното, комисията реши:

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

Обособена позиция 1 :

1. ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД, подадена оферта с номер OF298683

           Обособена позиция 2 :

1. ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД, подадена оферта с номер OF298683

II.    Oтварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 22.02.2021 год
от 11: 00 часа по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Дора Проданова Стаматова
2. Красимира Великова Златинова

 


