
УТВЪРДИЛ:
ИНЖ.АТАНАС СПАСОВ
ДИРЕКТОР ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО 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-10-232 / 16 ное 2021 (вт), UTC+2 на инж.Данаил
Кръстев- Заместник- директор със Заповед за заместване № РД-17 550/08.11.2021г. от Директора на ЮИДП Д П по Открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: “„Техническо обслужване на МПС-та, включващо основен, текущ ремонт,
профилактика на МПС-та и доставка на резервни части, по заявка ТП „ДГС Звездец ” за срок от 24 месеца”.

Обществената поръчка е обявена с Решение №рд-10-200/ F160127 / 11 октомври 2021 (понеделник) 14:20 на инж. Атанас Спасов-
Директот на ТП "ДГС Звездец" 

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: 02716-2021-0271. 

На 16.11.2021г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия
Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените  заявления за участие .

До крайния срок за получаване на заявления за  участие - 15 ное 2021 (пон), 23:59 в платформата са постъпили  заявления за участие
от следните кандидати:

1. OF635817 АУТОКОМ 2 ЕООД
Подадена от АУТОКОМ 2 ЕООД на 15 ное 2021 (пон), 17:04:17

След узнаване на кандидатите, 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 заявления за  участие - 16 ное 2021 (вт), 13:00 , следните кандидат е
декриптирал заявлението си за участие:

1. OF635817 АУТОКОМ 2 ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 16 ное 2021 (вт), 9:11:28

Председателят на комисията декриптира и отвори полученото заявление за  участие , както следва:

1. OF635817 АУТОКОМ 2 ЕООД
Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от председателя на оценителната комисия на: 16 ное 2021 (вт), 13:02:16

Председателят на комисията оповести съдържанието на получените заявления за  участие, както следва:
1. Заявление за участие;
2.Техническо предложение съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и
изисквания на Възложителя;
3. ЕЕДОП в електронен вид, чрез попълване на образеца от платформата;
4. Декларация с изрично изявление, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
 5. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП-;.
 6 Документ за обединение- не приложимо;
Комисията разгледа представените документи по чл. 39, ал. 2  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: 
участник OF635817 АУТОКОМ 2 ЕООД е предоставил всички документи с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя.
Учасник OF635817 АУТОКОМ 2 ЕООД, няма да  ползва капацитет на трети лица , както няма да ползва и подизпълнител. Отговаря
на технически и професионални способности , а именно:разполагат с минимум един търговски обект (склад, магазин и т.н.) за
продажба на авточасти и консумативи на територията на гр.Бургас и разполага със собствена или наета сервизна база, с обособени



сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката на територията на
гр.Бургас

Комисията констатира по отношение на  заявлението за  участие не 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, на Учасник OF635817 АУТОКОМ 2 ЕООД,  и се ДОПУСКА до отваряне на Ценовото предложение". 
С оглед гореизложеното, комисията реши:
I. Да допусне следният  участник до отваряне на ценовите предложения:
OF635817 АУТОКОМ 2 ЕООД
 II. Oтварянето и оповестяването на ценовото предложение на допуснатия участник да се извърши на 19.11.2021г. в 09:00 часа по
реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

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

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия

Дора Николова Данабашева

Членове на оценителна комисия:
 

1. Гинка Георгиева Панайотова
2. Наталия Асенова Едрева

 


	

