
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ -  СМОЛЯН 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО - Т Р А К И Я ”

А.

От дейността на Комисия, назначена съ

4142 с. Стряма
е-таП: dlstrakia@ucdp-smolian.com

П Р О Т О К

Директор на ТП „ДЛС-Тракия” със задача: да разгледа и оцени постъпилите в ТП 
„ДЛС-Тракия” оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с 
предмет: „Доставка чрез закупуване на машини за промишлена употреба 
/специализирана техника/ и части за тях за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия”, обявена 
чрез публикуване в профила на купувача на обява №5129/09.11.2016 г. за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Днес 23.11.2016 г. комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Бочуков -  Н-к ЛСУ при ТП „ДЛС-Тракия”;
ЧЛЕНОВЕ:

1. Марин Поповски -  юрисконсулт при ТП „ДЛС-Тракия”;
2. Борислава Ръбова -  счетоводител-оперативен при ТП „ДЛС-Тракия”;

се събра в 10:00 часа в сградата на ТП „ДЛС-Тракия”, да разгледа и оцени ценовите 
предложения на следните участници в обществена поръчка чрез публикуване на обява с 
предмет: „Доставка чрез закупуване на машини за промишлена употреба 
/специализирана техника/ и части за тях за нуждите на ТП „ДЛС Тракия”:

1. «Крейн» ООД с Вх.№155/22.11.2016 г„ 14:55 часа
Председателят на комисията прие пакета с видимо ненарушена цялост, с указан 

входящ номер и час на постъпване.
Всички членове на Комисията, попълниха декларации в съответствие с изискването 

на чл. 51, ал. 8 от ЗОП.
Комисията констатира, че на основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП, възложителят е 

открил обществена поръчка чрез публикуване в профила на купувача на обява 
№5129/09.11.2016 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на ТП 
„ДЛС-Тракия”, както и Информация за публикувана в профила на купувача обява за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на електронната 
страница на АОП с ГО 9058386/09.11.2016 г. за обществена поръчка с предмет: 
„Доставка чрез закупуване на машини за промишлена употреба /специализирана 
техника/ и части за тях за нуждите на ТП „ДЛС-Тракия”.

На следващо място, комисията констатира, че на основание чл. 188, ал. 2 от 
ЗОП, възложителят е удължил срока за подаване на оферти с шест дни, тъй като в 
първоначално определения срок до 16:30 ч. на 16.11.2016 г. не е получена нито една 
оферта.
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В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. първо от ППЗОП комисията 
пристъпи към отваряне на постъпилата оферта и обяви ценовото предложение на 
участника.

Съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. второ от ППЗОП, при отварянето на 
офертите и обявяването на ценовите предложения на участниците могат да присъстват 
представители на участниците.

На заседанието на комисията не се явиха представители на участника, подал 
оферта.

С извършването на описаните действия, публичната част от заседанието на 
комисията приключи в 10:15 часа.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 
разглеждане редовността на представените от участника документи и съответствието 
им с предварително обявените от Възложителя условия.

След приключване на детайлното разглеждане на документите, представени от 
участника, и след като констатира съответствието им с предварително обявените от 
Възложителя условия, комисията пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката, представено с офертата на участника.

Комисията установи, че участникът е представил техническо предложение, 
което отговаря на предварително обявените от възложителя условия, описал е в 
детайли параметрите, при които ще изпълнява услугите.

Комисията установи, че прогнозната стойност за изпълнение на услугата от 
възложителя е 6000,00 (шест хиляди) лева без ДДС.

Комисията след като разгледа всички представени от участника «Крейн» ООД 
документи, констатира, че същият е изпълнил предварително поставените от 
Възложителя условия, поради което направеното от него предложение за изпълнение на 
поръчката се допуска до оценяване.

Комисията пристъпи към оценяване офертата на допуснатия участник в 
съответствие с критериите за оценка, посочени в условията за провеждане на 
настоящата процедура.

Оценката на допуснатата оферта ще се извърши по критерий за възлагане: „най- 
ниска цена”:

1. Участникът е представил своето ценово предложение на стойност 5967,00
(пет хиляди деветстотин шестдесет и седем) лева без ДДС.

Въз основа на така направеното предложение на участника в настоящата 
обществена поръчка, проведена по реда на чл.187 от ЗОП, комисията прави 
следното класиране:

1. Първо място - «Крейн» ООД
На основание на направеното оценяване на постъпилата оферта, комисията 

предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място кандидат 
«Крейн» ООД.

Настоящият протокол, съставен в един екземпляра, се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване в съответствие е чл. 97, ал. 4, изречение второ от 
ППЗОП. /7
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