ПРОТОКОЛ №1
Днес, 13.07.2020 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 открита
процедура за възлагане на 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:
Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателя на
комисията входящия регистър на подадените оферти за участие (за което е съставен
протокол), съгласно който в срока за подаване на оферти са подадени 3 (три) оферти за
участие в горецитираната процедура, както следва:
1. „Панда Експерт” ООД, адрес: гр. Варна, ул. „Русе”, №33 с вх. №1/24.06.2020 г.
в 16:00 часа;
2. „Би Енд Би Партнерс” ООД, адрес: гр. София, ж.к. „Дружба”, бл. №311А, ет.6,
ап.10 с вх. №2/10.07.2020 г. в 11:00 часа;
3. „Спектър 2002” ЕООД, адрес: гр. Смолян, бул. „България” №28, с вх. №
3/10.07.2020г. в 13:50 часа.
Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в съответствие с
изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На откритото заседанието се не се явиха представители на средствата за масово
осведомяване и представители на участниците.
Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участниците от
електронната страница на Търговския регистър при Агенцията по вписванията към
13.07.2020 г.
Комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда на тяхното
постъпване, както следва:
1. „Панда Експерт” ООД, ЕИК 131298528, седалище и адрес на управление: гр.
София, п.к. 1233, р-н Сердика, ж.к. Банишора, бул./ул. Враня № 57-59, бл. 1, вх. 1, ет. 1,
ап. 1, представлявано от Марио Чавдаров Димитров – управител;
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена
цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. Комисията оповести
съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. „Би Енд Би Партнерс” ООД, ЕИК 200454179, седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1000, р-н Красно село, бул./ул. ул.Дечко Йорданов № 3, ап. 7,
представлявано от Мартин Иванов Борисов – управител.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена
цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. Комисията оповести
съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3. „Спектър 2002” ЕООД, ЕИК 120544804, гр. Смолян, п.к. 4700, бул./ул.
България № 28, вх. Б, ет. 2, ап. 2, представлявано от Славчо Радославов Каракашев –
управител.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена
цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя. Комисията оповести
съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
На 28.09.2020г. комисията продължи своята работа в закрито заседание като
пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с
изискванията към личното състояние на участниците и критериите за подбор.
В тази връзка комисията направи следните констатации:
1. Оферта №1 от „Панда Експерт” ООД е представена в запечатана непрозрачна
опаковка (плик), която съдържа:
1. Опис на документите – Приложение № 9;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен
носител CD;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо
предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение № 3;

и

4. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4;
5. Проект на договор – Приложение №6;
6. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”;
Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като
форма и съдържание и са подписани и подпечатани. След разглеждане на представените
документите комисията взе единодушно решение, че допуска офертата на участника
„Панда Експерт” ООД до следващия етап в процедурата – проверка на техническото
предложение за изпълнение на поръчката.
2. Оферта №2 от „Би Енд Би Партнерс” ООД е представена в запечатана
непрозрачна опаковка (плик), която съдържа:
1. Опис на документите – Приложение № 9;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен
носител CD;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо
предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение № 3;
4. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4;

и

5. Декларация за потвърждаване на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП;
6. Сертификат от 08.04.2014 г. – заверено ксерокопие от участника;
7. Доклад за извършен тест KWF – заверено ксерокопие от участника;
8. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”;
Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като
форма и съдържание и са подписани и подпечатани. При разглеждането на документите
за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор на
участника „Би Енд Би Партнерс” ООД, комисията установи следното:
1. В приложения оптичен носител – CD е представен ЕЕДОП, който е различен от
този приложен към документацията за участие.
Възложителят в т.1.1 от раздел V. ЕЕДОП, СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ,
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА, ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА НА ХАРТИЕН
НОСИТЕЛ, от документацията за участие е посочил, че „Заявлението за участие включва
най-малко следните документи: 1.1. ЕЕДОП (по Приложение № 7)”. На следващо място
Възложителят е посочил, като Забележка: „Към документацията е представен ЕЕДОП в
“.doc” формат. След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в
нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на
лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП”.
Предвид гореизложеното участникът следва да представи ЕЕДОП по Приложение
№ 7, който да бъде коректно попълнен съгласно изискванията на Възложителя.
На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от
получаване на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано
несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка,
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор,
могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на офертите.
3. Оферта №3 на „Спектър 2002” ЕООД е представена в запечатана непрозрачна
опаковка (плик), която съдържа:
1. Опис на документите – Приложение № 9;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен
носител CD и хартиен;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо
предложение по чл. 39, ал.3, т.1, буква „б“ от ППЗОП – Приложение № 3;

и

4. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - Приложение № 4;
5. Декларация по чл.33 от ЗОП;
6. Сертификат от Оргахим – заверено ксерокопие от участника;
7. Удостоверение за одобрен тип на Националния център по метрология – заверено
ксерокопие от участника;
8. Декларация от МОТИП ДУПЛИ Б.В. – заверено ксерокопие от участника;
9. Доклад за извършен тест – Distein – спрей за маркиране на дървета за сеч с
„интензивни” неонови бои – заверено ксерокопие от участника;
10. Сертификат от 08.04.2014 г. – заверено ксерокопие;
11. Техническа характеристика на акрилна боя – Motip dupli B.V – заверено
ксерокопие от участника;
12. Технически показатели на разредител AMB – заверено ксерокопие от
участника;

13. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като
форма и съдържание и са подписани и подпечатани.
След разглеждане на представените документите комисията взе единодушно
решение, че допуска офертата на участника „Спектър 2002” ЕООД до следващия етап в
процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.
На основание чл.54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 работни дни от получаване
на настоящия протокол, участникът по отношение на който е констатирано
несъответствие или липса на информация, включително нередност и фактическа грешка,
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор,
могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат
променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация
може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на офертите.
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)

