
ПРОТОКОЛ № 2

За разглеждане и оценяване на техническите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед №170/05.07.2021г. на Директора на ТП "ДГС Преслав" по открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили и
аксесоари необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП „ДГС ПРЕСЛАВ”  в следния състав:

Председател на оценителната комисия
Гергана Димитрова -оператор въвеждане на данни при ТП „ДГС Преслав”
Членове на оценителната комисия:
1. Добромир Козирацкий- юрисконсулт при ТП „ДГС Преслав”
2. Деница Полихронова-счетоводител при ТП „ДГС Преслав”

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 –12 юли 2021г. (пон)  във връзка с констатациите на комисията, изложени
в Протокол №1 от 05.07.2021г., в платформата са постъпили допълнителни документи от следният кандидат:

1. OF463398 ЛЮЛИН РП ЕООД 
Участникът е представил РЕФЕРЕНЦИЯ на 08 юли 2021 (чет), 8:17:57

Комисията прегледа допълнително предоставения документ от участника с изискванията към личното му състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя - участникът ЛЮЛИН РП ЕООД е предоставил Референция, доказваща извършени доставки, от
конкретния вид, през последните три години и са посочени стойноститите и получателите на доставките. 

Комисията констатира, че участник ЛЮЛИН РП ЕООД отстранява установената липса, непълното и/или несъответствие  на
информацията, установена с Протокол №1 от 05.07.2021г. и отговаря на изискванията на Възложителя. 

С оглед направените констатации от Протокол № 1 от 05.07.2021г и от настоящия протокол, комисията реши:

- Допуска  до участие в следващия етап на процедурата, разглеждане на ценови оферти следните кандидати:

1. ЛЮЛИН РП ЕООД, подадена оферта с номер OF463398
2. ЕТ КАРБОН - АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ, подадена оферта с номер OF460440
3. ММ 66 ЕООД, подадена оферта с номер OF461684
4. М И К МОНТ-АВТО ЕООД, подадена оферта с номер OF459905

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 15.07.2021г. от 10:00 ч. по реда
на чл.57, ал.3 от ППЗОП.

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

КОМИСИЯ:

Председател на оценителната комисия
Гергана Димитрова
                      
Членове на оценителната комисия:

1. Добромир Козирацкий
   
2. Деница Полихронова

 

 

 


	

