
Одобрил: 09.09.2021г.
                               инж.Атанас Спасов

                                                   Директор на ТП "ДГС Звездец"

ПРОТОКОЛ № 2

За разглеждане , оценяване на техническите и ценови  предложения  и класиране

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-163 / 25 авг 2021 (ср), UTC+31 на Дитектора на ТП
"ДГС Звездец"/ длъжностното 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“ в
следния състав:

Председател на оценителната комисия

инж.Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

 

Разглеждане на допълнително представените документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП

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 участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор  и предостявяне на подробна писмена обосновка за начина на
формиране на ценовата оферта за изпълнение на дейноста  предложение на участник.
До крайния срок за представяне на допълнителни документи  до пет дни по получаване на Протокол №1 във връзка с констатациите
на комисията, изложени  него,  в платформата са постъпили допълнителни документи от следните участници:

1. КАСТЕЛО ООД, подадена оферта с номер OF540947 ;
2. ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД, подадена оферта с номер OF542829

Комисията разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор и подробна писмена обосновка поискани  от възложителя, и установи следното:
1.КАСТЕЛО ООД, подадена оферта с номер OF540947  е предоставил пояснителна информация  по т.1.2.  личностно състояние -
"неприложимо" на дата 26.08.2021г. 
Комисията приема изпратеният документ. Комисията констатира, че с представения документ участникът е доказал, че отговаря
на изискванията на Възложителя, посочени в обявата, като изготвените от него документи са съобразно приложените от
Възложителя образци към обявата.

2. ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД, подадена оферта с номер OF542829 е предоставил подробна писмена обосновка за начина на
формиране на ценовата оферта за изпълнение на дейноста на 31.08.2021г.  ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД разполага с
необходимите технологични и човешки ресурси. Притежава сертификат за качество ISO 9001:2015, собствена печатна база
оборудвана с Офсетова дигитална машина , широкоформатен принтер и др., т.е. необходимите специализирани машини за печат.
Стойността е по ниска поради това , че изработката на табелите ще бъде изцяло на собствена професионална печатна
широкоформатна машина и  от клалифицирани експерти с доказан опит. Изпратена е и инвентарната книга и  подробна справка за
начина на формиране на цената. 
Комисията приема изпратената подробна писмена обосновка. 
Комисията пристъпи към класиране на офертите на участниците в процедурата съобразно критерият за оценка, посочен в обявата.
Критерият за възлагане в настоящата процедура е икономически най-изгодна оферта по критерият „ НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

Предвид направеното ценово предложение за изпълнение на поръчката, КОМИСИЯТА  единодушно взе следните Решения:
Класира на първо място: ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД, подадена оферта с номер OF542829 с предложена обща цена в размер
на 720, 00 лева без ДДС;
На второ място : ЕЛТЕХ ООД, подадена оферта с номер OF551427 с предложена обща цена в размер на 812,00 лева без ДДС

Във връзка с горното, комисията предлага на Директора на ТП "ДГС Звездец" да сключи договор 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“ с ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД, подадена оферта с номер OF542829 с предложена обща цена в размер на 720, 00 лева
без ДДС;
Всички решения на комисията, отразени в настоящия протокол, са взети единодушно.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр  на  03.09. 2021 год. и се представя на Директора на ТП "ДГС Звездец"
заедно с протокол №1/25. 08. 2021год., документацията за участие и приетите за разглеждане оферти.
 



КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

инж.Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:
 

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

 


	

