ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ”

УТВЪРДИЛ,............./п*/..............
ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ
Директор на ТП „ДГС – Пловдив”
Дата: 16.06.2020г.
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за
защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)
ПРОТОКОЛ 1

От дейността на комисия, назначена със Заповед № I - 201/12.06.2020 г. на директора на
ТП „ДГС – Пловдив“, със задача: да отвори, разгледа и оцени постъпилите в ТП „ДГС –
Пловдив” оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на периодични и годишни технически
прегледи на пътни превозни средства за срок от 24 месеца”, обявена чрез публикуване на
обява в профила на купувача с № I - 183/29.05.2020 г.
Информацията за публикуваната в профила на купувача обява за обществена поръчка с
предмет „Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни
средства за срок от 24 месеца”, на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, е публикувана на
електронната страница на Агенцията по обществените поръчки (АОП) с изх. №I 183/29.05.2020 г. и е с ID: 9099043.
На 12.06.2020 г., в 10:00 часа, комисия в състав:
Председател: инж. Румен Балабанов – специалист лесовъдство – технолог по дърводобива при
ТП „ДГС – Пловдив”;
Членове: 1. Милена Илиева – касиер-домакин при ТП „ДГС – Пловдив”;
2. Яна Делчева – юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив”
3. Шабан Мюмюн – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив”
4. Александра Писанова – технически сътрудник при ТП „ДГС – Пловдив“
с резервни членове:
1. Асим Асим – гл. инженер при ТП „ДГС – Пловдив“
2. Бистра Рангелова – оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“ се събра на
заседание в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив” в гр. Пловдив, бул. „Шести
септември” № 93 и започна своята работа.
Комисията получи с протокол от представител на Възложителя една постъпила оферта за
участие. Същата е подадена в запечатан непрозрачен плик и е приета в ТП „ДГС – Пловдив” с
входящ номер, както следва:
1. Оферта с вх. № 22/10.06.2020 г., 16:45 часа от „НОРД АУТО” ЕООД;
Всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка
с чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
Комисията констатира, че на основание § 131, ал. 3 от Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, във
връзка с чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен срокът за получаване на оферти за участие в обявената
обществена поръчка, като крайният срок е до 17:00 часа на 11.06.2020 г., тъй като в
първоначално определения срок (17:00 часа на 08.06.2020 г.) са подадени по-малко от три
оферти. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е
публикувана на електронната страница на АОП с изх. № I- 183/09.06.2020 г. и е с ID: 9099313,
като същата е публикувана и на профила на купувача.
На публичната част от заседанието на комисията не присъства представител на
участника.

I. След горепосочените действия, съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП,
комисията пристъпи към отваряне на офертата и обявяване на ценовото предложение на
единствения участник:
Участникът „НОРД АУТО” ЕООД е представил оферта за участие, като е заявил, че за
изпълнението на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.187 и
следващите от ЗОП с предмет: „Извършване на периодични и годишни технически прегледи
на пътни превозни средства за срок от 24 месеца“.
ще ползва подизпълнител - „ФУЛДА БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК: 836231725.
II. Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи вх. №
22/10.06.2020 г., от „НОРД АУТО” ЕООД с оглед преценка за спазване на изискванията за
лично състояние и критерии за подбор от участника.
Като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, Комисията
констатира:
Участникът „НОРД АУТО” ЕООД не е представил следните изискуеми документи,
отнасящи се до участието на подизпълнителя „ФУЛДА БЪЛГАРИЯ „ ООД, с ЕИК:836231725.
Въз основа на направените констатации, комисията указва на участника
„НОРД АУТО” ЕООД, че на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, следва в срок от 3 (три)
работни дни от получаване на настоящия протокол да представи следните документи:
I. 4.3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 2 (декларацията се подава и от
подизпълнителите и третите лица;
II. 4.4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – представя се в оригинал от всички участници, посочените от
участника за подизпълнители или трети лица, както и членовете на обединенията, по приложен
към настоящата документация образец – Приложение № 3 (декларацията се подава и от
подизпълнителите и третите лица);
III. 4.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка –
Приложение № 4 (декларацията се подава и от подизпълнителите и третите лица;
IV. 4.9. Декларация, съдържаща списък на контролно-техническите пунктове, в които се
извършват периодични прегледи на пътни превозни средства, с които участникът разполага –
Приложение № 10, ведно с документ доказващ че същият е на разположение на участника и
актуален адрес на контролно-техническия пункт – документ за собственост, договор за наем
или друг.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията взе решение да се изпрати настоящият
протокол в деня на публикуването му в профила на купувача до участника в процедурата, с
оглед подаване на коректна информация.
На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП се предоставя на участника срок от 3 работни дни,
считано от датата на получаване на писмено уведомление до участника, за представяне на
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 или заявления за участие. Комисията напомня, че на
основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП няма да разглежда техническото предложение на участника,
ако се установи, че не отговаря на изискванията за лично състояние или на критериите за
подбор.
Комисията възлага на председателя ѝ да организира публикуването на протокола в
профила на купувача, както и подготвяне и изпращане на придружително писмо до участника в
процедурата, ведно с копие от протокола. Изпращането на протокола да се осъществи на
посочения от участника адрес за кореспонденция по някой от начините посочени в чл. 43, ал. 2
от ЗОП.
Следващо заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на получаването
на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на председателя ѝ да

свика следващо заседание след получаване на изисканите документи и/или изтичане на срока за
представянето им, видно от доказателствата за получаване на протокола.
Протоколът се състави и подписа от председателят на комисията и от нейните членове
на 16.06.2020г.
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