
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-10-188 / 29 сеп 2021 (ср), UTC+3 на  инж.Атанас Спасов- Директор на ТП
"ДГС Звездец"-    длъжностното лице по чл. 7 от ЗОП по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез
закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца”.

Обществената поръчка е обявена с Решение № РД-10-174/09.09.2021 г. на инж.Атанас Спасов- Директор на ТП "ДГС Звездец"- длъжностното лице по
чл. 7 от ЗОП.

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: 02716-2021-0247. 

На  29.09.2021г. 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 по обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез закупуване на противопожарни материали
за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца”.

До крайния срок за получаване на оферти 28 сеп 2021 (вт), 23:593 в платформата са постъпили оферти от следните участници:

1. OF576714 ВИСТАМАР ООД
Подадена от ВИСТАМАР ООД на 28 сеп 2021 (вт), 10:37:48
 

2. OF577643 ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД
Подадена от ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД на 24 сеп 2021 (пет), 9:36:26
 

3. OF582712 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД
Подадена от ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД на 28 сеп 2021 (вт), 17:55:26

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

1. OF577643 ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 29 сеп 2021 (ср), 9:03:53

2. OF576714 ВИСТАМАР ООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 29 сеп 2021 (ср), 8:42:31

3. OF582712 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 29 сеп 2021 (ср), 11:46:44

Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от участниците оферти за обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез
закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца”, както следва:

1. OF577643 ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 29 сеп 2021 (ср), 12:04:35

2. OF576714 ВИСТАМАР ООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 29 сеп 2021 (ср), 12:04:39

3. OF582712 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 29 сеп 2021 (ср), 12:04:43

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

I. OF577643 ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД е предоставил:

1.еЕЕДОП;
2.Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения;
3.Техническо предложение ;
4.  Декларация за  конфиденциалностпо чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП



5. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
6. Ценово предложение;

II. OF576714 ВИСТАМАР ООД е предоставил: 
1. еЕЕДОП;
2.Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения;
3.Техническо предложение;
4. Декларация за  конфиденциалностпо чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП
5. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
6. Ценово предложение;

III. OF582712 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД е предоставил:
1. еЕЕДОП;
2.Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения;
3.Техническо предложение;
4. Декларация за  конфиденциалностпо чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП
5. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
6. Ценово предложение;

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 по чл. 54, ал. 8  от ППЗОП:

1. OF577643 ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД   е предоставил Техническо предложение  за изпълнение на поръчката, която  не
съответства с Техническата спецификация, а именно:         В артукул №2 - пръскачка за гасене на горски пожари, техническата 
характеристика е  "Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна , с воден резервоар от 25л.Тип: мех; тегло на пръскачката:5кг" .
Техническото предложение на ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД за артукул №2, пръскачка за гасене на горски пожари  е  техническата 
характеристика :  "Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна, с воден резервоар от 25л.Тип: мех; тегло на пръскачката:2,4 кг"
       Ценовото предложение  не е изготвено по образеца  на Възложителя, а именно: записана е  цена на  артукул №2 , пръскачка за
гасене на горски пожари  с  техническата  характеристика :  "Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна , с воден резервоар от
25л.Тип: мех; тегло на пръскачката:2,4 кг", а  е трябвало да предостави цена за артукул №2 , пръскачка за гасене на горски пожари 
с  техническата  характеристика :  "Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна , с воден резервоар от 25л.Тип: мех; тегло на
пръскачката:5кг.

2. OF576714 ВИСТАМАР ООД  е предоставил Техническо предложение  за изпълнение на поръчката, която  не съответства
с Техническата спецификация, а именно:
       В артукул №2 - пръскачка за гасене на горски пожари , техническата  характеристика е  "Предназначена за гасене на горски пожари,
ръчна , с воден резервоар от 25л.Тип: мех; тегло на пръскачката:5кг" . Техническото предложение на ВИСТАМАР ООД за артукул №2
, пръскачка за гасене на горски пожари  е  техническата  характеристика :  "Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна , с воден
резервоар от 25л.Тип: мех; тегло на пръскачката:2,4 кг"
      Ценовото предложение  не е изготвено по образеца  на Възложителя, а именно: записана е  цена на  артукул №2 , пръскачка за
гасене на горски пожари  с  техническата  характеристика :  "Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна , с воден резервоар от
25л.Тип: мех; тегло на пръскачката:2,4 кг", а  е трябвало да предостави цена за артукул №2 , пръскачка за гасене на горски пожари 
с  техническата  характеристика :  "Предназначена за гасене на горски пожари, ръчна , с воден резервоар от 25л.Тип: мех; тегло на
пръскачката:5кг.

3. OF582712 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД е предоставил Техническо предложение – предложение за изпълнение
на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, но  не е подписано с КЕП от представляващия участника или
упълномощено лице.
       Ценовото предложение, е изготвено  по образец, но също не е подписано с КЕП от представляващия участника или упълномощено
лице.

       Във връзка с гореизложеното Комисията РЕШИ:

1. Във връзка с Раздел IV  на  Основание за отстраняване, т.7.3 от документацията "Участник, подал оферта, която не отговаря на
условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност се отстраняват от участие" . Комисията отстранява
следните участници: 

OF577643 ПОЖАРНА СИГУРНОСТ ЕООД
OF576714 ВИСТАМАР ООД
OF582712 ЕТ "ТИНКА- 47 ТИНКА МОСТАНЕВА" ЗЛАТОГРАД

2. Предлага на Директора на ТП "ДГС Звездец "  да прекрати обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез закупуване на
противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца” , на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП.

1. КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

инж.Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:
 

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

 




	

