
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 - 37 / 25 май 2021 (вт), UTC+3 на инж. Николай Вълчанов - Директор на ТП "ДГС Царево" по
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “"Следгаранционно, сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, тунинговане,
тенекеджийско - бояджийски дейности и други сходни на тях услуги, вкл. ремонт и доставка на резервни части и консумативи за МПС - стопанисвани от ТП "ДГС Царево" - 24
месеца”.

        Обществената поръчка е обявена с Решение № D109825 / 13 април 2021 (вторник) 11:10 на инж. Николай Вълчанов - Директор на ТП "ДГС Царево".

         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: 02716-2021-0085. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП обявлението за обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 16.
04.2021 г. под номер 2021/S 074 - 188364.1

            На 25.05.2021  г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия

Иванка Пеева Желязкова

Членове на оценителна комисия:
1. Калин Михайлов Николов

2. Янка Бончева Овалова

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените  заявления за участие по следните обособени позиции:2

       До крайния срок за получаване на заявления за  участие - 21 май 2021 (пет), 23:593 в платформата са постъпили  заявления за участие от следните кандидати:

1. OF398228 АУТОКОМ 2 ЕООД
Подадена от АУТОКОМ 2 ЕООД на 21 май 2021 (пет), 19:30:40                                                                                След узнаване на кандидатите, 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 заявления за  участие - 25 май 2021 (вт), 10:00 4, следните кандидати са декриптирали заявленията си за участие:

1. OF398228 АУТОКОМ 2 ЕООД
Участника е декриптирал заявлението/офертата на: 22 май 2021 (съб), 9:03:23

       Председателят на комисията декриптира и отвори получените заявления за  участие за съответната обособена позиция8 , както следва:

1. OF398228 АУТОКОМ 2 ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 25 май 2021 (вт), 10:00:20

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените заявления за  участие, както следва:

1. OF398228 АУТОКОМ 2 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. 2 / чл. 106, ал. 19 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:

За участник: АУТОКОМ 2 ЕООД;

    След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя,
Комисията установи следното:
В представеното от участника Приложение № 1 - Заявление за участие по чл. 39 от ППЗОП, съдържащо опис на приложените документи към процедурата, не са попълнение
необходимите данни и е подадено празно.  Последното е заложено, като изискване в Раздел III "Изисквания към участниците в процедурата. Изисквания към офертите и
необходимите документи. Начин, ред и място за заявяването им в офертата и в еЕЕДОП", буква Б) Критерии за възлагане на поръчката, т. 2.1.1.,  буква а) от
документацията за участие. Участника следва да попълни Приложение № 1 - образец към офертата и да го подаде отново.
      Комисията счита, че непълнотата, е в резултат на технически, неволен пропуск. Последната е поправима, съгласно ЗОП и условията за поръчката, и същата следва да бъде
поправена по начин и ред, съгласно указанията на комисията.  

         С оглед гореизложените констатации на комисията, на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП, кандидата, по отношение на който в
заявлението за  участие 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, може да представи необходимите документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, в срок до 5 (пет) работни
дни от получаването на настоящия протокол, чрез секция "Съобщения и разяснения" на ЦАИС ЕОП. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на заявления за  участие.10

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

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Иванка Пеева Желязкова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Калин Михайлов Николов
2. Янка Бончева Овалова



 


	

