ПРОТОКОЛ № 2
От заседание на комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените
оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи”
ЕАД”, с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на дърва и брикети за
отопление на обекти на регионално управление „Западен регион” – София и на
централно управление на „Български пощи” ЕАД; Обособена позиция 2: „Доставка на
дърва и брикети за отопление на обекти на регионално управление „Северен централен
регион” – Плевен и на регионално управление „Североизточен регион” – Варна;
Обособена позиция 3: „Доставка на дърва и брикети за отопление на обекти на
регионално управление „Южен централен регион” – Пловдив и на регионално
управление „Югоизточен регион” – Бургас.
Днес 24.10.2016 г. в 10:30 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на
„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в
изпълнение на Заповед № РД-15-19/14.10.2016 г. на Главния изпълнителен директор на
„Български пощи“ ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти за
участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на твърди горива за отопление на обекти на „Български пощи” ЕАД”, с три
обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на дърва и брикети за отопление на
обекти на регионално управление „Западен регион” – София и на централно управление на
„Български пощи” ЕАД; Обособена позиция 2: „Доставка на дърва и брикети за отопление на
обекти на регионално управление „Северен централен регион” – Плевен и на регионално
управление „Североизточен регион” – Варна; Обособена позиция 3: „Доставка на дърва и
брикети за отопление на обекти на регионално управление „Южен централен регион” –
Пловдив и на регионално управление „Югоизточен регион” – Бургас и на основание чл.103,
ал.1 ЗОП и във вр. с чл.54, ал.1 и сл. ППЗОП, започна своята работа комисия в състав:
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1. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците;
2. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите
участници.
1. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците:
На основание чл.54, ал.8 ППЗОП, копие от Протокол № 1 беше изпратен на участника
и публикуван на профила на купувача на „Български пощи“ ЕАД на 17.10.2016 г. В указания
срок от 5 /пет/ работни дни са получени допълнителни документи от участника:
Наименование на участника
„ТИА ГРУП“ ЕООД
„ТИА ГРУП“ ЕООД

Допълнителни документи
- Декларация за конфиденциалност по чл.102
ал.1 ЗОП – образец № 8;
- Превод на български език на Сертификат
„FSC“ на „VALKIN LES EOOD“ и приложението
към него.

Дата на подаване
ОП – 27-3/19.10.2016 г.
ОП – 27-3/19.10.2016 г.

На основание чл.54, ал.12 ППЗОП Комисията премина към разглеждане на
предоставените допълнителни документи и съответствието им с изискванията на
Възложителя.
Участникът „ТИА ГРУП“ ЕООД е представил следните изискани документи:
- Превод на български език на Сертификат „FSC“ на „VALKIN LES EOOD“ и
приложението към него – „вид на сертификата: Единична верига за отговорност и
контролиране на дървесина“.
- Декларация за конфиденциалност по чл.102 ал.1 ЗОП – образец № 8;
На своето заседание членовете на комисията приеха, че представените допълнително
документи от участника отговарят на изискванията на Възложителя и документацията за
участие.
Комисията премина към обстойно разглеждане на документите съдържащи се в
подадената оферта от участника и направи следните
К О Н С Т А Т А Ц И И:
Участника „ТИА ГРУП“ ЕООД е представил всички изискуеми се документи по
трите обособени позиции, съгласно
изискванията на Възложителя и заложени в
документацията за участие.
Допуска участника към участие в следващия етап на процедурата.
2. Разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите
участници.
След извършване на гореописаните действия Комисията премина към разглеждане и
оценка на техническите предложения на допуснатия участник на основание на приетото от
Комисията решение за допускане на участника до разглеждане на техническите предложения
съобразно изискванията на ЗОП и посочените от Възложителя в документацията за участие в
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обществената поръчка. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения
по трите обособени позиции и направи следните
К О Н С Т А Т А Ц И И:
В техническите предложения на участника по трите обособени позиции, участника
„ТИА ГРУП“ ЕООД е предложил изпълнение на поръчката изцяло съобразени с
техническите изисквания на Възложителя, като е поел задължението да извършва превоза за
собствена сметка – със собствен или нает транспорт; доставените дърва за огрев да бъдат
нарязани и нацепени съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническите
изисквания; доставените брикети да бъдат разпределени в чували, отново съгласно
Техническите изисквания на Възложителя. Участника и по трите обособени позиции е поел
задължението да доставя дървата за огрев и брикети, в указания от Възложителя срок до
посочен от Възложителя обект, като същите бъдат придружени със съответните документи.
При направената проверка на техническото предложение на участника Комисията
установи следното:
Участникът „ТИА ГРУП“ ЕООД е представил и по трите обособени позиции
технически предложения отговарящи на изискванията на Възложителя и следва участникът да
бъде допуснат до оценяване на предложената от участника цена по трите обособени позиции.
Въз основан на направената констатации и на основание чл.57, ал.2 ППЗОП,
Комисията допуска до разглеждане на ценовите предложения на участника „ТИА ГРУП“
ЕООД по трите обособени позиции, за които е представил оферти и технически предложения,
отговарящи на изискванията на Възложителя.
Следващото открито заседание на комисията да се проведе на 01.11.2016 г. от 11:00
часа, в зала 212, сградата на Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, на което ще
бъдат отворени по трите обособени позиции - плик с надпис „Предлагани ценови параметри“
на допуснатия участник.
На основание чл.57, ал.3 ППЗОП участникът ще бъде уведомен надлежно за
датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения чрез съобщение в
профила на купувача на Възложителя.
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