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ПРОТОКОЛ № 2

За разглеждане и оценяване на техническите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-136 / 27 юли 2021 (вт), UTC+3 1 на инж.Атанас Спасов- Директор на ТП
"ДГС Звездец"  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” в следния състав:

Председател на оценителната комисия

Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

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 кандидатите с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор  .

До крайния срок за представяне на допълнителни документи –до пет работни дни  във връзка с констатациите на комисията,  изложени в Протокол № 1
от 27.07.2021г., в платформата са постъпили допълнителни документи от следните кандидати:
1.Декларация   от кандидата "Комтекс България" ЕООД, относно: т. 1.3. Приложете документза доказване на предприети мерки за надежност или
изпишете"Неприложимо!"  и т. 1.4. Предоставете копие от документзасъздаване на обединение или изпишете"Неприложимо"! 
Декларацията е получена по надлежният ред на 28.07.2021г.  и разписана с електринен подпис от управителя на фирмата .

Комисията разгледа допълнително представените документи относно съответствието на кандидата с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя, и установи следното:

Кандидатът изпълнява всички изисквания на възложителя, относно критериите за подбор.
Предвид установеното, относно съответствието на критериите за подбор на кандидатите с предварително поставените изисквания на възложителя,
кандидат № 1: „Комтекс България"ЕООД се допуска до последващо участие в процедурата, при условията на ЗОП, ППЗОП и процедурните условия,
в качеството им на участници.
Предвид горепосоченото, от една страна и критерият за възлагане, от друга страна, а именно: в оценката на офертата не са предвидени показатели, които
да обхващат параметри от техническото предложение на същата, обуславя обстоятелството офертата на участника, в частта  на техническото предложение
за изпълнение, няма да се оценява, а само ще се извърши проверка за съответствие с предварителните изисквания на възложителя. Следователно, оценка
на офертите по други показатели, различни от цената, и класиране на участниците преди етапа на отваряне на ценовите предложения няма да се извършва,
съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП.
Предвид гореописаните факти и обстоятелства, комисията единодушно взе следното ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1:
Техническото предложение и всички документи за съответствие с изискванията  към личното състояние и критерии за подбиор  са  представени в
съответствие с предварително поставените изисквания на възложителя, за което допуска до етап оценка и класиране на ценовото предложение на
кандидат № 1: КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ ЕООД, подадена оферта с номер OF473294;
Комисията единодушно взе следното ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2
„Предлагани ценови параметри”  на допуснатия  участник ще бъде отворен на 06.08.2021 год. в  10:00 часа в системата .

На основание чл. 55, ал. 1 от ППЗОП, комисията представя настоящия протокол с резултатите от предварителния подбор на възложителя на 02.08.2021г..

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:
 

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

 

 


	

