
                            Одобрил: ............................
                                            инж.Атанас Спасов
                                Директор на ТП "ДГС Звездец"

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-10-136 / 27 юли 2021 (вт), UTC+3 на инж.Атанас
Спасов  по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментно и сервизно обслужване на офис
техника: компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства,
модеми, рутери и др., вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за нуждите на ТП „ДГС Звездец
за срок от 24 месеца”.

Обществената поръчка е обявена с Решение № F125456 / 11 юни 2021 (петък) 9:05 на инж.Атанас Спасов

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: 02716-2021-0156. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП обявлението за
обществената поръчка е публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 11.06.2021г. под номер 2021/S 115-302588.

На 27.07.2021 г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия
Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едревa

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените  заявления за участие .

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

1. OF473294 КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Подадена от КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД на 23 юли 2021 (пет), 14:38:48

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 - 27 юли 2021 (вт), 10:00 4, следните кандидати са
декриптирали заявленията си за участие:

1. OF473294 КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 26 юли 2021 (пон), 8:14:41

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

1. OF473294 КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 27 юли 2021 (вт), 10:09:35

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените заявления за  участие, както следва:
1. Заявление
2. ЕЕДОП
3.Техническо предложение
4. Декларация по чл.39,ал.3, т.1 б,д от ППЗОП
5.Информация по чл.102, ал.1 от ЗОП

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:
 Комисията констатира  липса , непълнота  на информацията от  участника КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД  в Изисквания  за лично
състояние и критерии за подбор, а именно:
1. В  т. 1.3.  Приложете документ за доказване на предприети мерки за надежност или изпишете " Неприложимо!"
2. В т. 1.4. Предоставете копие от документ за създаване на обединение или изпишете "Неприложимо"



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,
участника , по отношение на чиито заявления 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, Моля да представите на комисията  документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, в срок до 5 (пет)
работни дни от получаването на настоящия протокол. 

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

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:
 

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

 


	

