ПРОТОКОЛ № 1
от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 82 от 06.06.2016г.
на Управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен за разглеждане на
подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Определяне на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна за
нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен”.
Комисия в състав:
Председател: Доротея Костадинова – юрист
Членове:
1. Галина Нинова- главен счетоводител
2. Дамян Стоянов- счетоводител
се събра на 06.06.2016 г. в 13ч. в Заседателната зала в сградата на дружеството за
разглеждане на подадените оферти.
В определения срок за подаване на оферти са постъпила 2 оферти- от
Български пощи EАД, гр. Пловдив с вх.№ 1/31.05.2016 г. подадена в 11.50 часа; от
Томбоу България ООД вх.№ 2/03.06.2016г. подадена в 8:55 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 офертите не присъстваха представител на участника и
други лица.
Комисията отвори представените оферти по реда на постъпването им като в
този ред 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. Тези действия се извършиха за всеки един от участниците
по реда на постъпването на офертите.
След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от
заседанието на комисията.
Комисията продължи работата си в закрито заседание на същият ден, на което
разгледа документите в пликове № 1 за съответствие с критериите за подбор,
поставени от възложителя.
Комисията направи служебна справка на електронната страница на АОП и МФ,
която справка потвърди информацията представена от участниците.
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.
Документите на Български пощи EАД отговарят на изискванията за подбор на
Възложителя.
2.
Документите на Томбоу България ООД отговарят на изискванията за подбор на
Възложителя.
Настоящият протокол е съставен на 06.06.2016г. в един оригинален екземпляр.
Председател: Доротея Костадинова
Членове:
1. Галина Нинова
2. Дамян Стоянов

