ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 143 от 15.09.2015г.
на Управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен за разглеждане на подадените оферти в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на гориво за автомобилния
парк на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Плевен”
Комисия в състав:
Председател: Доротея Костадинова – юрист
Членове:
1. Дамян Стоянов- счетоводител
2. Сергей Вълев- механик
се събра на 15.09.2015 г. в 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на дружеството за разглеждане на
подадените оферти.
В определения срок за подаване на оферти е постъпила 1 оферта от Петрол АД, гр. София с вх.№
1/10.09.2015 г. подадена в 11.40 часа.
На определените дата, час и място за разглеждане на оферти, Председателят на Комисията извърши
проверка на членовете й и установи, че всички присъстват. Председателят и членовете на Комисията попълниха и
подписаха Декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП след получаване на списъка на подадени оферти.
При отварянето на офертата не присъстваха представител на участника и други лица.
Комисията отвори представената оферта, провери за и установи наличието на три отделни запечатани
плика. Членовете на комисията подписаха плик № 3 “Предлагана цена”. Комисията отвори плик № 2 “Предложение
за изпълнение на поръчката” и членовете й подписаха съдържащите се в тях документи. Комисията отвори плик №
1 “Документи за подбор” и оповести документите и информацията, и провери съответствието със списъка по чл. 56,
ал. 1, т. 14 от ЗОП.
След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си в закрити заседания на 15 и 16.09.2015г., на които разгледа документите
в пликове № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. След обстойно и подробно
разглеждане на представените документи за подбор, Комисията направи следните констатации относно
съответствието им с критериите за подбор на Възложителя, както следва:
1.
Към списъка на доставките образец № 3 са представени референции от възложители и контрагенти на
участника по сключени договори, вместо изискуемите удостоверения или публичен регистър. Съгласно
документацията участника следва да представи „Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с
доказателства за извършена услуга. Доказателството се представя под формата на удостоверение,
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който
е публикувана информация за доставката. Минимално изискване: изпълнена най-малко една
доставка»
2.
В декларацията за брой бензиностанции на територията на гр. Плевен са посочени 3 броя бензиностанции,
но няма документи, удостоверяващи собствеността или правото за ползване на бензиностанциите. Съгласно
документацията участника следва да представи „Декларация в свободен текст за брой бензиностанции на
участника, находящи се на територията на гр. Плевен, с приложен списък на бензиностанциите с посочване на
адрес и местоположение, придружен с документи, удостоверяващи собствеността или правото за ползване на
бензиностанциите. Минимално изискване: Участникът да разполага с минимум 2 /две/ бензиностанции на
територията на гр. Плевен, което се удостоверява с документи за право на собственост или правото за
ползване на бензиностанциите.”
Съгласно чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП: Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за
подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по ал.
7 и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на
протокола по ал. 7. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор,
участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени
представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от
възложителя критерии за подбор.
Настоящият протокол е съставен на 16.09.2015г. в един оригинален екземпляр.
Председател: Доротея Костадинова
Членове:
1. Дамян Стоянов
2. Сергей Вълев

