
ПРОТОКОЛ № 2
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-10-32 / 05 мар 2021 (пет), UTC+2 на  инж.Галин Георгиев
Гакев директор на ТП ДГС Ново Паничарево /длъжностно лице по чл.7 от ЗОП/ , по Публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “Доставка на котли и отоплителни инсталации за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“. 

На 17.03.2021 г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия
Катя Иванова Димитрова

Членове на оценителна комисия:

1. Деян Павлинов Аладжов
2. Жечка Димова Кошничарова

 А. Разглеждане на предварително представените документи по чл.54, ал.9 от ППЗОП
  На  основание чл.54 , ал. 12 от ЗОП , след изтичанене на срока за представяне на допълнителни документи  по чл. 54 ,ал.9 от
ППЗОП , комисията пристъпи към допълнително представените документи  отностно съответствието на участниците с
изискванията  към личностно състояние  и критерии за подбор .

 До крайния срок за представяне на допълнителните документи до 16.03.2021г. във връзка с констатациите на комисията  в Протокол
№1 от 05.03.2021г. в платформата са постъпили допълнителни документи от следните участници.

 Участник ДУНАЙ КАЛОР ООД: е  представил на 11 мар 2021 (чет), 15:25:39 чрез секция "Съобщения и разяснения " на ЦАИС
ЕОП в срока по чл.54, ал.9 от ЗОП изискуемите  документи  и посочените констатирани непълноти с коректно попълнен   нов
ЕЕДОП.Представен  е и сертификат  за извършване на дейности по подържане и ремонтиране  на съоражения  с повишена опасност
с рег.№ БС120.
  
  За Участник СИДИЕЛ ЕООД е  представил на  16 мар 2021 (вто), 17:49:36
чрез секция "Съобщения и разяснения " на ЦАИС ЕОП в срока по чл.54, ал.9 от ЗОП изискуемите  документи  и посочените
констатирани непълноти  с коректно попълнен  нов ЕЕДОП.

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

Б.Разглеждане на техническите предложения.
На основание чл.56,ал2 от ППЗОП  комисията пристъпи  към разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници.

За Участник ДУНАЙ КАЛОР ООД:
В " Техническото предложение"  отговаря на техническите характеристики на Възложителя  и е изразил че:

 Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие при възлагането на цитираната по-горе обществена поръчка и ги
приемаме без възражения.
 Направили сме предварителен оглед на котелното помещение в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и на
достъпа до него.

6. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието и се подпише договор от двете страни, ще започнем изпълнението на
обществената поръчка и ще я изпълним в сроковете, определени с договора.
 Доставените от нас котел и прилежащото му допълнително оборудване ще бъдат нови, с гаранции, съгласно изядени от
производителя, но за срок не по-кратък от 12 месеца.

 
  За Участник СИДИЕЛ ЕООД
В " Техническото предложение"  отговаря на техническите характеристики на Възложителя  и е изразил че:

 Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие при възлагането на цитираната по-горе обществена поръчка и ги
приемаме без възражения.
 Направили сме предварителен оглед на котелното помещение в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“ и на
достъпа до него.

 Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието и се подпише договор от двете страни, ще започнем изпълнението на
обществената поръчка и ще я изпълним в сроковете, определени с договора.
 Доставените от нас котел и прилежащото му допълнително оборудване ще бъдат нови, с гаранции, съгласно изядени от

Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията и условията, посочени в Техническата спецификация.

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с поставените изисквания и с
представената оферта.

Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията и условията, посочени в Техническата спецификация.

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с поставените изисквания и с
представената оферта.



производителя, но за срок не по-кратък от 12 месеца.

В.Оценка на допуснатите оферти

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

С оглед на гореизложеното, комисията реши:
I. Да допусне следните участници  до отваряне на ценовите предложения.

 ДУНАЙ КАЛОР ООД подадена оферта с номер  OF 316204
 СИДИЕЛ ЕООД  подадена оферта с номер OF 326287

II. Отварянето и оповестяването  на ценовите предложения  на допуснатите участници  за се извърши  на  23.03.2021г. от 11:00 ч. по
реда на чл.57 ,ал.3 от ППЗОП.

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия
Катя Иванова Димитрова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Деян Павлинов Аладжов
2. Жечка Димова Кошничарова

 


	

