
Утвърдил:
                    ..................................................
                           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-10-163 / 25 авг 2021 (ср), UTC+3 на инж.Атанас Спасов-
Директор на ТП "ДГС Звездец", длъжностно лице по чл.7 от ЗОП  по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена
поръчка с предмет: “„Изработка на табели,транспаранти, указателни материали и др. подобни за нуждите на ТП „ДГС Звездец” за
срок от 12 месеца“”.

Обществената поръчка е обявена с Решение № РД-10-155/13.08.2021г. на инж.Атанас Спасов- Директор на ТП "ДГС Звездец",
длъжностно лице по чл.7 .
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: 02716-2021-0230. 

На 25.08.2021 г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия

инж.Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените оферти .
До крайния срок за получаване на оферти 24 авг 2021 (вт), 23:593 в платформата са постъпили оферти от следните участници:

1. OF540661 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД
Подадена от ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД на 24 авг 2021 (вт), 22:31:15
 

2. OF540947 КАСТЕЛО ООД
Подадена от КАСТЕЛО ООД на 24 авг 2021 (вт), 8:57:26
 

3. OF542829 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
Подадена от ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД на 19 авг 2021 (четв), 9:39:28
 

4. OF546261 ГИНЪР ДИЗАЙН ЕООД
Подадена от ГИНЪР ДИЗАЙН ЕООД на 19 авг 2021 (четв), 10:19:21
 

5. OF551427 ЕЛТЕХ ООД
Подадена от ЕЛТЕХ ООД на 24 авг 2021 (вт), 17:33:19

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 - 25 авг 2021 (ср), 12:00 4, следните участници са декриптирали офертите си:

1. OF542829 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 25 авг 2021 (ср), 8:39:47

2. OF546261 ГИНЪР ДИЗАЙН ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 25 авг 2021 (ср), 0:07:26

3. OF540947 КАСТЕЛО ООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 25 авг 2021 (ср), 8:29:20

4. OF551427 ЕЛТЕХ ООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 25 авг 2021 (ср), 8:11:12

5. OF540661 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 25 авг 2021 (ср), 10:33:06

Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от участниците оферти  , както следва:

1. OF542829 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 25 авг 2021 (ср), 12:01:30

2. OF546261 ГИНЪР ДИЗАЙН ЕООД



Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 25 авг 2021 (ср), 12:01:34
3. OF540947 КАСТЕЛО ООД

Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 25 авг 2021 (ср), 12:01:38
4. OF551427 ЕЛТЕХ ООД

Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 25 авг 2021 (ср), 12:01:44
5. OF540661 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД

Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 25 авг 2021 (ср), 12:01:48

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените оферти, както следва:

1. OF542829 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД е предоставил:

1.1 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП);
1.2 Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения - неприложимо!
1.3 Техническо предложение;
1.4 Декларация за спазени задължения за данъци и осигуровки;
1.5.Деклавация за конфинденциалност- неприложомо!
1.6.Ценово предложение;

2. OF546261 ГИНЪР ДИЗАЙН ЕООД е предоставил:
2.1 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП);
2.2 Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения - неприложимо!
2.3 Техническо предложение ;
2.4 Декларация за спазени задължения за данъци и осигуровки;
2.5.Деклавация за конфинденциалност- неприложомо!
2.6.Ценово предложение;

3. OF540947 КАСТЕЛО ООД
3.1 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП);
3.2 Техническо предложение ;
3.3. Декларация за спазени задължения за данъци и осигуровки;
3.4.Деклавация за конфинденциалност- неприложомо!
3.5. Ценово предложение;

4. OF551427 ЕЛТЕХ ООД
4.1 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП);
4.2 Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения - неприложимо!
4.3 Техническо предложение;
4.4 Декларация за спазени задължения за данъци и осигуровки;
4.5.Деклавация за конфинденциалност- неприложомо!
4.6.Ценово предложение;

5. OF540661 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД
5.1 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП);
5.2 Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения - неприложимо!
5.3 Техническо предложение;
5.4 Декларация за спазени задължения за данъци и осигуровки;
5.5.Деклавация за конфинденциалност- неприложомо!
5.6.Ценово предложение;

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:

1. OF542829 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД  е предоставил  документите  с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от  възложителя. Техническото  предложение  също отговарят на изискванията на
възложителя.

2. OF546261 ГИНЪР ДИЗАЙН ЕООД е предоставил  документите  с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от  възложителя. Техническото  предложение  също отговарят на изискванията на възложителя.
 

3. OF540947 КАСТЕЛО ООД  е предоставил  Техническото  предложение което отговаря на изискванията на възложителя.
В  Изисквания за лично състояние и критерии за подбор в т. 1.2  участника не е предоставил документ за създаване на
обединение или не е изписал "неприложимо!".Всички други документи отговарят на изискванията към личното състояние и
критериите за подбор , поставени от възложителя.
 

4. OF551427 ЕЛТЕХ ООД е предоставил  документите  с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от  възложителя. Техническото  предложение  също отговарят на изискванията на възложителя.



 
5. OF540661 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД е предоставил  документите  с изискванията към личното

състояние и критериите за подбор, поставени от  възложителя. Техническото  предложение  също отговарят на изискванията
на възложителя.

 На основание чл.97, ал.5  от ППЗОП "Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията в ЕЕДОП,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за
подбор, комисията уведомява участника чрез съобщение, изпратено на потребителския профил на лицето, определено за контакт по
поръчката, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни" и чл.97, ал.6 от ППЗОП  " За
отстраняване на констатираните непълноти или несъответствия участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти."
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,
участниците, по отношение на чиито оферти 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, могат да
представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Комисията  РЕШИ: 1.OF540947 КАСТЕЛО ООД  да предостави   документ за създаване на обединение или да 
изпиши "неприложимо!" в Изисквания за лично състояние и критерии за подбор в т. 1.2 ./ може и в отделен документ/  в срок до 3
работни дни от получаването на настоящия протокол.

Комисията отвори и ценовите предложения на участниците. Критерий за възлагане е “най-ниска цена“.
Председателят на комисията  отвори получените и декриптирани от участниците  ценови предложения.  Председателят на
комисията оповести съдържанието им, както следва:

1. OF542829 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД. Обща предлагана цена в лева, без включен ДДС (цената е сбора от цените  на
посочените   съгласно Техническата спецификация артикули) е 720,00 лева без ДДС.

2. OF546261 ГИНЪР ДИЗАЙН ЕООД. Обща предлагана цена в лева, без включен ДДС (цената е сбора от цените  на посочените 
 съгласно Техническата спецификация артикули) е 1000,00 лева без ДДС.
 

3. OF540947 КАСТЕЛО ООД. Обща предлагана цена в лева, без включен ДДС (цената е сбора от цените  на посочените   съгласно
Техническата спецификация артикули) е 940,00 лева без ДДС.
 

4. OF551427 ЕЛТЕХ ООД. Обща предлагана цена в лева, без включен ДДС (цената е сбора от цените  на посочените   съгласно
Техническата спецификация артикули) е 812,00 лева без ДДС.
 

5. OF540661 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД. Обща предлагана цена в лева, без включен ДДС (цената е
сбора от цените  на посочените   съгласно Техническата спецификация артикули) е 960,00 лева без ДДС.
Във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП " Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на
оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се
представя в 5-дневен срок от получаване на искането." 

1.OF542829 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД. Обща предлагана цена в лева, без включен ДДС (цената е сбора от цените  на
посочените   съгласно Техническата спецификация артикули) е 720,00 лева без ДДС., която е с  повече от 20 на сто по-благоприятно
от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията изчисли процента по следния начин: Обозначаваме  с "Х" стойността за която търсим  отклонение , а средната стойност
на останалите предложения с "У" ( средната стойност се изчислява като съберем останалите предложения и сумата разделим на
техния брой).  Изчисляваме по следната формула: ((У-Х)/У).100.

С оглед гореизложените констатации на комисията, на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП , Комисията РЕШИ: OF542829 ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД.  с обща предлагана цена в лева, без включен ДДС (цената е сбора от цените  на посочените   съгласно
Техническата спецификация артикули) е 720,00 лева без ДДС., която е с  повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност
на предложенията на останалите участници да предостави подробна писмена обосновка за начина на неиното образуване в срок
до 5 (пет) 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

инж.Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:
 



1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

 


	

