МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – ГР. СОФИЯ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГР.СМОЛЯН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАРЛОВО”
гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23, тел. 033596502, факс 033596502
e-mail - dgskarlovo@ucdp-smolian.com

Утвърдил:............../п/................
/Директор ДГС инж. Златю Кличев/
Дата:24.07.2020г.
/п/ Заличени данни съгл. Общият регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)

П Р О Т О К О Л №1
Днес, 24.07.2020г. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС – Карлово”,
находяща се в гр. Карлово, ул. „Калофер войвода” №23, обл. Пловдив, общ. Карлово, на
открито заседание се събра комисия определена със Заповед №356/24.07.2020г. на Директора
на ТП „ДГС-Карлово”, в състав:
1. Румяна Рашева на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС - Карлово” /правоспособен юрист/ Председател на комисията;
2. Милена Петрова на длъжност „гл. счетоводител” в ТП „ДГС - Карлово” – член на
комисията;
3. Танко Златарев на длъжност „ст. лесничей” в ТП „ДГС - Карлово” – член на комисията;
4. Ивелин Патев на длъжност „лесничей” в ТП „ДГС - Карлово” – член на комисията;
5. Михаил Речников на длъжност „строителен инженер” в ЦУ на ЮЦДП гр. Смолян – член на
комисията, включен в състава във връзка със заповед №295/23.07.2020г. на Директора на ЦУ „
ЮЦДП ” гр. Смолян.
да отвори, разглежда и оцени получената допълнена оферта от изпълнителя по Рамково
споразумение №114/11.10.2017г. с оглед необходимостта от възлагане на обществена поръчка
с предмет: “Основен ремонт на технико-укрепително съоръжение, бараж на „Голямата
река”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово””.
ЗА ОБЕКТ: бараж на „Голямата река” в териториалния обхват на ТП „ДГСКарлово”, землището на с. Климент, местност: гората, координатна система ETRS-89 –
X:4717972,5544; Y:430406,1620.
След прегледа на Регистъра за постъпили оферти за участие комисията констатира, че
допълнената оферта от ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД, гр. София е с вх. №183/21.07.2020г.
Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана непрозрачна опаковка,
съгласно изискванията на Възложителя. При започване на заседанието на комисията не
присъстваха представители на участника или упълномощени лица.
Преди да пристъпи към отварянето на офертата членовете на комисията подписаха
декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с
офертата и извърши проверка на представените документи. При прегледа на депозираната
оферта комисията констатира, че ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД, гр. София е представило
всички изискуеми документи и същите са изготвени съгласно условията на Възложителя.
Всички членове на Комисията подписаха техническото и ценово предложение. С
извършването на тези действия приключи публичната част на заседанието на Комисията.
Комисията продължи своята работа, в закрито заседание, като пристъпи към разглеждане
и оценяване на техническото предложение на участника.
1. Разглеждане на Техническо предложение на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД,
гр. София :
Участника ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД гр. София е представил Техническо предложение
(Приложение №2) по приложения образец, при спазване изискванията посочени в
техническата спецификация, неразделна част от поканата за извършване на вътрешен
конкурентен подбор. Комисията допуска участника ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД, гр. София
до разглеждане на ценовото предложение.
След извършения преглед на техническото предложение, комисията пристъпи към
разглеждане на ценовото предложение на участника, при което установи следното:
2. Разглеждане на Ценово предложение на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД, гр.
София :
За извършване на “Основен ремонт на технико-укрепително съоръжение, бараж на
„Голямата река”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГСКарлово””,
ЗА ОБЕКТ: бараж на „Голямата река” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”,
землището на с. Климент, местност: гората, координатна система ETRS-89 –
X:4717972,5544; Y:430406,1620.
Участника ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД, гр. София е предложило обща сума за
изпълнение на предмета на договора в размер от 105 927,25 / сто и пет хиляди деветстотин
двадесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/ лева без ДДС.
Комисията продължи своята работа с разглеждане на ценовото предложение на участника
и установи, че ценовото предложение е изготвено и представено съобразно приложения към
поканата образец.
Във връзка с раздел III с чл.3, ал.2 от горецитираното Рамково споразумение
№114/11.10.2017г., Комисията съпостави предложената от участника цена с максималните
цени за съответните услуги, за които има предложени цени в ценовото му предложение,
представено в офертата му за сключване на рамково споразумение.
Комисията установи, че участника е предложил цени за СМР /за които има предложени
цени в ценовото му предложение, представено в офертата му за сключване на рамково
споразумение/, които не надвишават максималните цени, посочени в ценовото му
предложение, представено в офертата за сключване на рамково споразумение.
В резултат на обсъждане и на основание представеното оферта на потенциалния
изпълнител/участник, Комисията пристъпи към класиране:
I – во място ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД гр. София за извършване на“Основен ремонт
на технико-укрепително съоръжение, бараж на „Голямата река”, находящ се в
териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово””, ЗА ОБЕКТ: бараж на

„Голямата река” в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово”, землището на с.
Климент, местност: гората, координатна система ETRS-89 – X:4717972,5544;
Y:430406,1620.
с предложена обща сума за изпълнение на всички дейности предмет на договора в размер от
105 927,25 / сто и пет хиляди деветстотин двадесет и седем лева и двадесет и пет
стотинки/ лева без ДДС.
В резултат на извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя да определи за
изпълнител на настоящата обществена поръчка, класирания на първо място участник
ОБЕДИНЕНИЕ „ГП” ДЗЗД – гр. София.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и следва да бъде предаден на
възложителя заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, за утвърждаване.

КОМИСИЯ:
Председател: 1............/п/............ / Румяна Рашева/
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