ПРОТОКОЛ
№1
Днес 15.10.2019 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-0149/20.09.2019 г. на Директора на ЦСМП – Стара Загора, Стара Загора
публикувано в РОП на 20.09.2019 г.,уникален номер на поръчката 002232019-0001, в състав:
1.Живодар Викторов Георгиев- техник.механик в ЦСМП – Ст.Загора председател
2. Светлана Людмилова Пенева – служител „човешки ресурси“ във
ЦСМП – Ст. Загора - член
3. Йорданка Малешкова Христова - юрист - член
В съответствие с чл. 54 , ал.1 от ППЗОП, комисията започна работа
след получаване на представената оферта за участие и протокола по чл.48,
ал.6 от ППЗОП. Съгласно протокола за предаване на получените оферти,
участникът в процедурата е един: „АСОРТ-95“ ЕООД гр. СТАРА ЗАГОРАоферта №1, подадена на 14.10.2019 г. в 13.31 часа.
В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП, след получаване на списъка с
участниците, членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2
от ЗОП.
Комисията извърши проверка за съответствието между протокола по
чл.48, ал.6 от ППЗОП и предадените оферти.
В 16:00 часа пред комисията не се яви представител на участника или
на средствата за масово осведомяване. Получената оферта е в непрозрачен
плик, с ненарушена цялост, запечатан, с обозначения, съобразно чл. 47, ал.2
от ППЗОП и изискванията в раздел VІ, т.1 от документацията на
Възложителя.
При спазване на чл.54, ал.3 от ППЗОП , председателят на комисията
отвори плика с оферта на „АСОРТ 95“ ЕООД, гр. Ст.Загора и оповести
съдържанието на офертата, както следва:

В големия плик се съдържат два отделни запечатани, непрозрачни и
надписани плика: ПЛИК № 1 – ОФЕРТА и ПЛИК №2 – „ПРЕДЛАГАНИ
ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“.
Членовете на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“
Председателят на комисията отвори плик №1 с надпис „ОФЕРТА“ и
оповести съдържанието му на следните документи:
• Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата
– Приложение №1 от документацията на Възложителя –
оригинал, подписан и подпечатан.
• Заявление за участие - Приложение №2 от документацията на
Възложителя – оригинал, подписан и подпечатан.
• Техническо предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и изискванията на
възложителя - Приложение № 3 от документацията на
Възложителя – оригинал, подписан и подпечатан.
• Декларация по чл. 47, ал.3 от ЗОП - приложение №4 от
документацията на Възложителя – оригинал, подписана.
В плик №1 е приложен електронен носител /CD/ с надпис ЕЕДОП.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение за
изпълнение на поръчката.
След извършване на горепосочените действия приключи публичната
част от заседанието на комисията, като комисията продължи работата си в
закрито заседание.
В изпълнение на чл.54, ал.7 от ППЗОП комисията пристъпи към
разглеждане и обсъждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя. Съгл. чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на
заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира
липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за
подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП), в който се предоставя съответната информация, изисквана
от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, са длъжни да предоставят информация. При анализиране на
приложения към офертата на участника еЕЕДОП комисията установи
следното: ел.ЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Управителя на
„АСОРТ-95“ ЕООД- Георги Димитров Петров, на 11.10.2019 г. в 11:28 часа.
В представения еЕЕДОП не е попълнена част III, б. Г на е.ЕЕДОП –
Специфични национални основания за изключване, „ДРУГИ
ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ

ПРЕДВИДЕНИ
В
НАЦИОНАЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
НА
ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА”,
където трябва да бъдат декларирани с „не“ или „да“ липсата или наличието
на основания за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, чл.3, т.8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл.101, ал.11 от ЗОП,
както е указано в Раздел ІІ, т.2-7 от указанията на възложителя за подготовка
на документацията за участие в процедурата. Участникът е декларирал в
представения е.ЕЕДОП съответствието с поставените от възложителя
критерии за подбор по чл.63 от ЗОП.
Съгласно чл. 104, ал. 4 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, когато по
отношение на изискванията към личното състояние на участниците се
установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се
предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да
пояснят представената информация, като обстоятелствата се посочват в
протокола на комисията.
Поради това комисията дава възможност на участника в
процедурата за възлагане на обществената поръчка в срока по чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП - до 5 работни дни от получаването на протокола на комисията, да
представи нов еЕЕДОП, в който да отстрани горепосочените нередовности
при попълването на еЕЕДОП, а именно да попълни част III, б. Г на
е.ЕЕДОП – Специфични национални основания за изключване, „ДРУГИ
ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ
ПРЕДВИДЕНИ
В
НАЦИОНАЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
НА
ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА”,
където да декларира с „не“ или „да“ липсата или наличието на основания за
отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, чл.
69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и чл.101, ал.11 от ЗОП, както е указано в Раздел ІІ,
т.2-7 от указанията на възложителя, като комисията обръща внимание, че на
„Профил на купувача“ на възложителя е генериран и публикуван еЕЕДОП
във формат PDF и XML.
В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол да се
публикува в профила на купувача и в същия ден да се изпрати на участника в
процедурата.
След представяне на изисканиите еЕЕДОП или след изтичане на
срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията ще продължи работата си.
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/

