
До инж. Кирил Петков
Директор ТП "ДГС - Бургас"

 Утвърдил:    /П/

 /Директор ТП ”ДГС-БУРГАС”
    инж. КИРИЛ ПЕТКОВ /
                                                                                                         
   25.02.2021 год.
 

ПРОТОКОЛ
на основание чл.  181, ал.  4 от ЗОП и чл. 60а от ППЗОП

от дейността на комисията, назначена със заповед № РД-10-16 / 08 фев 2021 (пон), UTC+2 на инж. Кирил Петков - Директор ТП
"ДГС - Бургас" за провеждане 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"

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“

Назначената комисия е в състав, съгласно посочената заповед, както следва:

Председател на оценителната комисия:

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Членове на оценителна комисия:

1. Дора Проданова Стаматова
2. Красимира Великова Златинова

Уважаеми г-н  Директор,
Работата на комисията протече при следната последователност:
На 08.02.2021 г комисията  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“

Отваряне на офертите:

1. ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД
Подадена от: ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД
Подадена на: 03 фев 2021 (ср), 9:26:22
Декриптирана и отворена на: 08 фев 2021 (пон), 10:00:42
Въпроси без отговор: 2 (1.3., 1.4.)
Пропуснати мин. изисквания: 0

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 и на основание чл. 54, ал. 8, 9 и 10  от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП,
предостави възможност на 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, да  ѝ
представят  нов ЕЕДОП /за всяка обособена позиция поотделно или един общ за двете/ , в срок до 5 (пет) работни дни от
получаването на  съобщение съдържащо протокола на комисията.
За работата си по разглеждане на документи по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, комисията състави Протокол № 1/
D41769 от 09.02.2021 год.

Резултат от техническата оценка:



На 18.02.2021 год., 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 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.
На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници,
представени за съответната обособена позиция , извърши проверка за съответствието на предложенията с предварително обявените
от възложителя условия и направи следните изводи:
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.
За резултатите от техническата оценка на офертите,  комисията състави  Протокол № 2/D44256 от 18.02.2021 год.

Отваряне на ценовите предложения:

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на получените ценови оферти на допуснатите участници в обществената
поръчка.

До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 23 фев 2021 (вт), 15:00:00, следните участници са декриптирали
ценовите си предложения:

1. OF298683 ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД

Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2  - Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 19 фев 2021 (пет), 8:34:39

Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "ДОСТАВКА НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС -
БУРГАС“

 

ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД - Подадена цена: 217,92 лв.
Цената подаена от участника е в рамките на прогнозната стойност обявена от Възложителя за обособена позиция №2. 
ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД - е представил "Ценово предложение"  и "Детайлно ценово предложение", съответстващо на
изискванията на Възложителя.
За резултатите от  работата си по етап разглеждане на ценово предложение, комисията състави Протокол № 3/D46190 от 24.02.2021
год.

Комплексна оценка:
Предложения/Оферти Цена
ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД 217,92 лв.

Отстранени оферти:
 -няма

Предложение за класиране:

Първо място – участник № 1

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

 ЕИК 000430710,  със седалище и адрес на управление  България, 4000, гр. Пловдив,
Ул. Прохлада №1, тел.: 032 627176, ел. адрес: tihtrud_pd@mail.bg, представлявано от  Дойчин Николов Загорски  в качеството му на
управител с представена цена за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: "ДОСТАВКА НА ОБУВНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП
„ДГС - БУРГАС“: 217,92 /двеста и седемнадесет лв. и деветдесет и две ст./ лева без ДДС, която цена не надвишава финансовия
ресурс определен от възложителя.

Второ място – участник №2  - няма класиран участник.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.60а от ППЗОП на 24.02.2021 г. и  съдържа следните приложения:
1. Протокол № 1/D41769 от 09.02.2021 год.
2. Протокол № 2/D44256 от 18.02.2021 год.
3. Протокол № 3/D46190 от 24.02.2021 год.
Протоколът на комисията се подписа от всички членове и се предаде на Възложителя заедно с цялата документация, за вземане на



Решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП, за определяне на Изпълнител.
Настоящият протокол се подписва от членовете на комисията, както следва:

Дата: 24.02.2021 год.

Подписи:

Председател на оценителната комисия:

Велина Антонова Ковачева - Стойкова  ................/П/..........................

Членове на оценителна комисия:

1. Дора Проданова Стаматова    ............../П/............................
2. Красимира Великова Златинова ........./П/.............................


	

