ПРОТОКОЛ №2
Днес, 30.10.2020 г. в административната сграда на ТП ДГС „Славейно”, общ.
Смолян, 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
територията на ТП ДГС „Славейно” за срок от 24 месеца, съгласно Решение №
07/12.06.2020г. година на Директора на ТП „ДГС Славейно” за откриване на процедура
за възлагане на обществена поръчка;.
Комисията, назначена със Заповед № 408/13.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС
Славейно”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП „ДГС
Славейно”, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в обществена
поръчка, започна работа в 10:00 часа в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП „ДГС Славейно”;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП „ДГС Славейно”;
2. Веска Костадинова – гл. счетоводител при ТП „ДГС Славейно”;
3. инж. Борислав Кермедчиев – лесничей при ТП „ДГС Славейно”;
4. Албена Атанасова – касиер – домакин при ТП „ДГС Славейно”;
Работата на комисията протече при следния ред:
Присъстваха всички членове на комисията.
Във връзка с констатирано несъответствие към личното състояние и критериите за
подбор на участника: „Би Енд Би Партнерс” ООД е изпратен Протокол №1 и същият е
публикуван в профила на купувача в същия ден. Комисията установи, че всички
участници са получили Протокол №1, видно от известията за доставяне.
Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателя на
комисията запечатан непрозрачeн плик от следния участник:
1. „Би Енд Би Партнерс” ООД, с вх. №3155/09.10.2020г.
„Допълнително представени документи”

с надпис:

Комисията установи, че документите са представени в законоустановения срок и
пристъпи към тяхното разглеждане:
1. „Би Енд Би Партнерс” ООД е представил следните документи:
- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен
носител CD.
След разглеждане на представения ЕЕДОП, комисията установи, че участникът е
отстранил несъответствията констатирани в Протокол №1, поради което взе единодушно
решение, че допуска офертата на участника „Би Енд Би Партнерс” ООД до следващия
етап в процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на
поръчката.
II. Комисията в пълен състав продължи своята работа на разгледа техническите
предложения на участниците и след обобщаване на резултатите от разглеждането,
установи следното:
1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3) на
участник „Панда Експерт” ООД е по приложения образец на документацията и в
съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок на доставка 3
(три) работни дни след заявка на възложителя да достави заявените артикули и замяна на
доставен артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци,

несъответствие на параметрите с тези от техническата спецификация и/или
несъответствие в количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от
момента на констатацията.
След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на
участника в процедурата, комисията единодушно реши - допуска „Панда Експерт”
ООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3) на
участник „Би Енд Би Партнерс” ООД е по приложения образец на документацията и в
съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок на доставка 3
(три) работни дни след заявка на възложителя да достави заявените артикули и замяна на
доставен артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци,
несъответствие на параметрите с тези от техническата спецификация и/или
несъответствие в количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от
момента на констатацията.
След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на
участника в процедурата, комисията единодушно реши - допуска „Би Енд Би
Партнерс” ООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
3. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3) на
участник „Спектър 2002” ЕООД е по приложения образец на документацията и в
съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок на доставка 3
(три) работни дни след заявка на възложителя да достави заявените артикули и замяна на
доставен артикул, за който е установено, че има видими или скрити недостатъци,
несъответствие на параметрите с тези от техническата спецификация и/или
несъответствие в количествата в срок за доставка до 3 (три) работни дни, считано от
момента на констатацията.
След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на
участника в процедурата, комисията единодушно реши - допуска „Спектър 2002”
ЕООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията следва да уведоми участниците
не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез
съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите
предложения.
Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията.
Председател: …………(п)……..
/ инж. Неделчо Недев /
Членове:
1. …………(п)……..
/ Христо Балабанов /
2. …………(п)……..
/ Веска Костадинова /
3. …………(п)……..
/инж. Борислав Кермедчиев /
4. …………(п)……..
/ Албена Атанасова /
*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

