„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – ГР.СМОЛЯН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”
4890, с.Хвойна, ул.„Кап.Петко Войвода”№2, e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com

ПРОТОКОЛ №2
Днес, 21.07.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Акад. Николай
Хайтов”, с адрес: с. Хвойна, ул. „Кап.Петко Войвода” №2 се проведе открито заседание
на комисията, за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез
закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на
дейностите по маркиране и дърводобив на нуждите на ТП „ДГС Акад. Николай
Хайтов““ за срок от 24 месеца, съгласно Решение №245 от 12.06.2020 г. на Директора
на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка.
Комисията, назначена Заповед №289/07.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС
Акад. Николай Хайтов”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в
ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за
участие в процедура чрез публично състезание по възлагане на обществена поръчка,
започна работа в 10:30 часа в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад.
Николай Хайтов”.
Членове:
1.Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”;
2. Гергана Станкова – гл.счетоводител при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”.
Присъстваха всички членове на комисията.
На заседанието не се явиха представители на участниците, подали оферти, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията обяви публично, че ще бъдат отворени ценовите
предложение на допуснатия участник в процедурата:
1. „Панда Експерт“ ООД
Пристъпи се към отварянето на ценовото предложение на участника - „Панда
Експерт“ ООД, като председателя показа на присъстващите, че пликът с надпис
„Предлагани ценови параметри” е със запазена и не нарушена цялост. Никой от
членовете на комисията не изрази забележки в това отношение.
Председателят оповести публично предложената от участника - „Панда
Експерт“ ООД цена, а именно:
Предлаганата от тях обща стойност на настоящата обществена поръчка е в общ
размер на 122,80 лв. /сто двадесет и два лева и осемдесет ст./ без включен ДДС,
образувана при единични цени, които съответстват и не надхвърлят максималните
единични цени записани от Възложителя на отделните видове инструменти и
материали за маркиране по единични бройки, кутии и флакони, описани
систематизирани в таблицата към неговото ценово предложение /Приложение №9/,
съответстващо на утвърдената техническата спецификация – /Приложение №2/ от
документацията за участие. Ценовото предложение се подписа от трима членове на
комисията.
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2. „Би Енд Би Партнерс” ООД
Пристъпи се към отварянето на ценовото предложение на участника - „Би Енд
Би Партнерс” ООД, като председателя показа на присъстващите, че пликът с надпис
„Предлагани ценови параметри” е със запазена и не нарушена цялост. Никой от
членовете на комисията не изрази забележки в това отношение.
Председателят оповести публично предложената от участника - „Би Енд Би
Партнерс” ООД цена, а именно:
Предлаганата от тях обща стойност на настоящата обществена поръчка е в общ
размер на 128,60 лв. /сто двадесет и осем лева и шестдесет ст./ без включен ДДС,
образувана при единични цени, които съответстват и не надхвърлят максималните
единични цени записани от Възложителя на отделните видове инструменти и
материали за маркиране по единични бройки, кутии и флакони, описани
систематизирани в таблицата към неговото ценово предложение /Приложение №9/,
съответстващо на утвърдената техническата спецификация – /Приложение №2/ от
документацията за участие. Ценовото предложение се подписа от трима членове на
комисията.
3. „Спектър 2002” ЕООД
Пристъпи се към отварянето на ценовото предложение на участника „Спектър
2002” ЕООД, като председателя показа на присъстващите, че пликът с надпис
„Предлагани ценови параметри” е със запазена и не нарушена цялост. Никой от
членовете на комисията не изрази забележки в това отношение.
Председателят оповести публично предложената от участника „Спектър 2002”
ЕООД цена, а именно:
Предлаганата от тях обща стойност на настоящата обществена поръчка е в общ
размер на 175,40 лв. /сто седемдесет и пет лева и четиридесет ст./ без включен ДДС,
образувана при единични цени, които съответстват и не надхвърлят максималните
единични цени записани от Възложителя на отделните видове инструменти и
материали за маркиране по единични бройки, кутии и флакони, описани
систематизирани в таблицата към неговото ценово предложение /Приложение №9/,
съответстващо на утвърдената техническата спецификация – /Приложение №2/ от
документацията за участие. Ценовото предложение се подписа от трима членове на
комисията.
След като разгледа ценовите предложения на допуснатите участници в
процедурата, което е в съответствие с обявения критерий за оценка – „най-ниска цена”
и на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията предлага следното класиране:
На първо място - участника – „Панда Експерт“ ООД, по предложена от
участника обща стойност на настоящата обществена поръчка е в общ размер на 122,80
лв. /сто двадесет и два лева и осемдесет ст./ без включен ДДС, образувана при
единични цени по видове инструменти и материали за маркиране на база бройки, кутии
и флакони, описани в таблицата към ценово предложение на участника по приложения
образец /Приложение №9/.
На второ място – участника – „Би Енд Би Партнерс“ ООД, по предложена от
участника обща стойност на настоящата обществена поръчка е в общ размер на 128,60
лв. /сто двадесет и осем лева и шестдесет ст./ без включен ДДС, образувана при
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единични цени по видове инструменти и материали за маркиране на база бройки, кутии
и флакони, описани в таблицата към ценово предложение на участника по приложения
образец /Приложение №9/
Настоящият протокол №2 е съставен и подписан от всички членове на
комисията на 21.07.2020 г.
На основание чл.60 от ППЗОП следва да се изготви доклад и заедно с цялата
документация, събрана в хода на провеждане на процедурата, да се предаде на
възложителя за взимане на решение по чл.108 от ЗОП.

КОМИСИЯ:

Председател: ......……….…*/п/…………………….
/инж. Даниела Делисивкова /

Членове:
1. ………..…*/п/……………..
/Ангел Безергянов/

2 . ………*/п/……………….
/Гергана Станкова/

*Забележка: Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
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