ПРОТОКОЛ
№2

Днес 29.10.2019 г. от 16.00 ч. , в Център за спешна медицинска помощСтара Загора, в гр. Стара Загора , бул. „Руски” №62 се състоя заседание на
комисията, назначена със заповед № РД-01-57 от 15.10.2019 г. на Директора
на ЦСМП-Стара Загора, за извършване на подбор на участниците в
процедурата, разглеждане и оценка на офертите за провеждане на процедурата
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт и техническо
обслужване на санитарни автомобили на ЦСМП – Стара Загора,
посочени по марка и брой в техническа спецификация, включително
доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни
услуги през 2020 г. “, открита с Решение № РД-01-49/20.09.2019 г. на
Директора на ЦСМП – Стара Загора, Стара Загора публикувано в РОП
на 20.09.2019 г., уникален номер на поръчката 00223-2019-0001, в състав:
1.Живодар Викторов Георгиев- Техник, механик в ЦСМП –
Ст.Загора - председател
2. Светлана Людмилова Пенева – Гл. счетоводител във ЦСМП –
Ст. Загора - член
3. Йорданка Малешкова Христова - юрист - член
Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е постъпил
ел.ЕЕДОП от участника в процедурата, изискан с Протокол №1 от
15.10.2019г.
В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към
разглеждане
на
допълнително
представения
ел.ЕЕДОП
относно
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор.
Представенте еЕЕДОП от участника е попълнен в съответствие с чл. 67,
ал. 1 от ЗОП и указанията на комисията в Протокол №1 и в него участникът
декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор.
След анализ на допълнително представения от участника еЕЕДОП,
преценен заедно с първоначално представените документи в офертата,
комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното
състояние и критериите за подбор на възложителя.
В съответствие с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията пристъпи към
предварителен подбор, като подробно анализира документацията на
участника и установи, чесъщият отговаря на изискванията за лично състояние
и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което допуска до
разглеждане офертата на участника.

При спазване на чл. 56 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане
на техническото предложение на участника в процедурата и офертата и
проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия.
Комисията установи, че в офертата на участника в процедурата се
съдържа Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие
с техническата спецификации и изискванията на Възложителя по образец на
възложителя, съобразно документацията за участие в процедурата.
При анализ на получената оферта комисията установи, че офертата
отговаря на предварително обявените условия на възложителя и съдържа
всички изискуеми се документи.
Предвид обстоятелството, че офертата на участника отговаря на
изискванията на Възложителя, комисията допуска до отваряне, разглеждане
и оценяване на ценовото предложение в плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“ на участника в процедурата за възлагане на обществена поръчка
чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, при спазване на
разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 05.11.2019 г. от 15.00 ч., за което в
профила на купувача да се публикува съобщение, отговарящо на изискванията
на посочената разпоредба.
Настоящият протокол се състави съобразно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и
чл.181,ал.4 от ЗОП.

КОМИСИЯ : 1. Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП
/ Ж. Георгиев- Председател/
2. Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП
/Св. Пенева-член/
3. Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП
/Йорданка Малешкова юрист- член/
Предаден на Директора на ЦСМП Стара Загора на 18.11.2019 г.
Директор: Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП
/д-р М.Павлова/
Утвърден на 19.11.2019 г.
Директор: Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП
/д-р М.Павлова/

