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-10-140/03.08.2021 год. на Директора на ТП ДГС Средец
ЮИДП ДП СЛивен на по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработка и доставка на
формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС
„Средец"”.

Обществената поръчка е обявена на 21.07.2021 год. в ЦАИС ЕОП от Директор на ТП ДГС Средец.
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: 02716-2021-0202. На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОП обявлението за
обществената поръчка е публикувано в обявление за обществна поръчка по чл. 20 исл ЗОП - събиране на офертти с обява.

На 03.08.2021г. комисията в състав:
Председател на оценителната комисия: Тодор Петров Чакъров -правоспособен юрист
членове: инж. Иван Сяколов - зам. директор в ТП ДГС Средец
инж. Стефка Чернева - лесниче в ТП ДГС Средец
пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти по следните обособени позиции:2
До крайния срок за получаване на оферти 02 авг 2021 (пон), 23:593 в платформата са постъпили оферти от следните участници:
1. OF520774 ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД
Подадена от ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД на 29 юли 2021 (четв), 19:51:33
2. OF521509 ЕЛТЕХ ООД
Подадена от ЕЛТЕХ ООД на 29 юли 2021 (четв), 10:46:51
3. OF525069 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
Подадена от ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД на 02 авг 2021 (пон), 9:40:41

След узнаване на участниците, 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 Оферти - 03 авг 2021 (вт), 14:00 4, следните участници са декриптирали офертите си:
1. OF521509 ЕЛТЕХ ООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 03 авг 2021 (вт), 8:14:06
2. OF520774 ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 03 авг 2021 (вт), 8:44:53
3. OF525069 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 03 авг 2021 (вт), 9:06:32

До крайния срок за декриптиране на подадените оферти 03 авг 2021 (вт), 14:00 часа5 , следните участници не са декриптирали
офертите си6 :
всички участници подали оферта за участие за декриптирали подаени оферти.
На основание чл. 9л, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 107, т. 5 от ЗОП, комисията реши да предложи за отстраняване от участие в
процедурата, поради недекриптиране на подадените оферти в срок, следните участници7: няма участници, които да са предложени
за остраняване.
Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от участниците оферти за съответната обособена
позиция8 , както следва:

1. OF521509 ЕЛТЕХ ООД

Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 03 авг 2021 (вт), 14:56:00
2. OF520774 ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 03 авг 2021 (вт), 14:56:06
3. OF525069 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 03 авг 2021 (вт), 14:56:09

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените оферти, както следва: Участниците са представили всички
изискуеми съгласно документацията документи.

Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 3 / чл. 106, ал. 29 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 /
чл. 97, ал. 510 от ППЗОП:
Участниcците са отговорили и на поставените въпроси налага ли се да бъдат предприемани мерки за надежност и участва ли като
обединение.
Представили са техническо предложение за изпълнение на поръчката както и декларация че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията свърани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд.
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, в резултат на което установи следните обстоятелства :
Всички участници са представили всички изискуеми от Възложителят документи и декларации , както и коректно попълнен ЕЕДОП.
Всички участници са подали коректно попълнено и отговарящо на предварителните изисквания - образец на "Техническо
предложение".
Оценка на допуснатите оферти
Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците, чиито технически предложения отговарят на предварително
обявените условия на възложителя.
Комисията констатира , че офертите на участниците отговарят на условията за участиѝе съгасно документацията за участие в
процедурата.
С оглед гореизложеното, комисията реши:
1. Да допусне участника ЕЛТЕХ ООД, подадена оферта с номер OF521509
до отваряне на ценовото му предложение.
2. Да допусне участника ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД, подадена оферта с номер OF520774
до отваряне на ценовото му предложение.
3. Да допусне участника ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
подадена оферта с номер OF525069 до отваряне на ценовото
му предложение.
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовата оферта на допуснатите участници в обществената поръчка. Председателят на
комисията отвори декриптираните от участниците ценови предложения както следва:
Участник 1 с оферт вх. OF521509 ЕЛТЕХ ООД - Подадена крайна цена: 975,70 лв. без ДДС
Участник 2 с оферта вх. OF520774 ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД - предлагана крайна цена 949,00 лв. без ДДС
Участник 3 с оферта вх. OF525069 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД - предлагана крайна цена 1 549,00 лв. без ДДС
Комисията контатира , че предложената от ЕЛТЕХ ООД и Принтинг хаус ЕООД цена е с повече от 20% по благоприята от
средната стойност на получените ценови предложения на участниците в настоящата обществена поръчка.Ето защо и на основание
чл.72 ал.1 от ЗОП , изисква от участник ЕЛТЕХ ООД и участник Принтинг хаус ЕООД подробна писмена обсновка за начина на
формиране на единичните цени на артикулите съгласно техничската спецификация, която да бъде предоставена на комисията в
срок 5 дни от получававе ва вастоящият протокол.
Следващо заседание на комисията ще се състои след изтичане на крайният срок за представяне на писменни обосновки от
участниците.
КОМИСИЯ:
Председател на оценителната комисия
Тодор Чакъров
Членове на оценителна комисия:
1. инж. Иван Сяколов
2. инж. Стефка Чернева

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

КОМИСИЯ:
Председател на оценителната комисия

1. Попълва се, ако е приложимо. В случай че информация за поръчката не подлежи на публикуване в „Официаленвестник“ на
Европейския съюз, текстът се заличава.
2. Ако няма обособени позиции,този текст се премахва.
3. Посочва се крайният срок за представяне на оферти.
4. Посочва се крайният срок за декриптиране на подадените оферти.
5. Посочва се крайният срок за декриптиране на подадените оферти.
6. Вслучай че няма участници,които не са декриптирали офертите си в срок,този текст се премахва.
7. В случай че няма участници, предложени за отстраняване от участие в процедурата поради не декриптиране на подадените
оферти в срок,този текст се премахва.
8. Ако няма обособени позиции, този текст се премахва.
9. Оставя се приложимото в зависимост от това дали обществената поръчка е в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.
10. Оставя се приложимото.
11. В случай че няма участници, по отношение на чиито оферти е установена липса, непълнота и/или несъответствие на
информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, този абзац се премахва

