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ПРОТОКОЛ №2
От дейността на комисията назначена със Заповед № 226/06.07.2020 год. на
Директора на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за разглеждане, оценка и класиране на
постъпилите оферти за участие в процедура Публично състезание по реда на ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка чрез закупуване на
инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по
маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок
от 24 месеца”, открита с Решение № 201/12.06.2020 год. на Директора на ТП ДЛС
„Кормисош” – гр. Лъки.
Председателят на комисията откри заседанието в 11:00 часа на 13.07.2020 год.
и информира, че член на комисията Спаска Лазарова – „Счетоводител - оперативен”
при ТП ДЛС „Кормисош” - гр. Лъки не може да вземе участие в заседанието на
13.07.2020 год. и преустановява работата си в Комисията, поради ползване на
годишен отпуск.
Въз основа на посочените обстоятелства Председателят на Комисията е уведомил
чрез Рапорт с Вх. № 1729-1/09.07.2020 год. Директора на ТП ДЛС „Кормисош” - гр.
Лъки, в който е направил предложение във връзка със Заповед 226/06.07.2020 год. на
Директора на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки за определяне състава на Комисията за
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в настоящата открита
процедура. В предложението на Председателя на комисията е посочена причината за
възникналата необходимост от подмяна на редовен член на Комисията Спаска
Лазарова – „Счетоводител - оперативен” при ТП ДЛС „Кормисош” - гр. Лъки, с нов член,
който да встъпи в състава на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на
подадените оферти за участие в процедура Публично състезание по реда на ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка чрез закупуване на
инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по
маркиране и дърводобив за нуждите на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок
от 24 месеца”.
Във връзка с направеното предложение от Председателя на Комисията,
Директорът на ТП ДЛС „Кормисош” - гр. Лъки издава Заповед № 231-1/09.07.2020
год., с която назначава нов член на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на
подадените оферти за участие в настоящата процедура, а именно : Емилия Сиракова
– „Спец. лесовъдство - пом. лесничей” при ТП ДЛС „Кормисош” - гр. Лъки. Новият член
на Комисията подписа Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
Във връзка с горното Комисията е в редовен състав, както следва :

Председател :
Пламен Плахов – „и. д. Зам. Директор” на ТП ДЛС „Кормисош” - гр. Лъки ;
и членове :
1. Даниела Бедрова – „Гл. счетоводител” на ТП ДЛС „Кормисош” - гр. Лъки ;
2. Мария Тодорова – „Юрисконсулт” на ТП ДЛС „Кормисош” - гр. Лъки ;
3. Емилия Сиракова – „Спец. лесовъдство – пом. лесничей” при ТП ДЛС
„Кормисош” - гр. Лъки ;
4. Марияна Карастоянова – „Касиер - домакин” на ТП ДЛС „Кормисош” - гр. Лъки.
При откриване на заседанието за отваряне на ценовите предложения се
установи, че в залата не присъства представител на кандидатът, подал заявление за
участие. Това обстоятелство се отбеляза в присъствен списък, който е неразделна част
от процедурната преписка на поръчката. Установи се, че са спазени изискванията на
чл. 57, ал. 3 от ППЗОП и Протокол № 1/08.07.2020 год., относно сроковете и начина
за уведомяване за етап отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”
– най-малко със съобщение на „Профила на купувача” с Изх. № 1706/08.07.2020 год.,
към електронната преписка на поръчката, освен това и на електронната поща на
участника.
До този етап на процедурата е допуснат следния участник : кандидат № 1 : „БИ
ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД.
Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис
„Предлагани ценови параметри” на единствения участник : кандидат № 1 : „БИ ЕНД
БИ ПАРТНЕРС” ООД.
При отварянето на ценовата оферта, членовете на Комисията удостовериха, че
ценовото предложение е с ненарушена цялост.
Председателят на Комисията отвори ценовата оферта и оповести нейното
съдържание, като се констатира следното :
Същата съдържа Ценово предложение /Приложение № 7/, което е
представено в оригинал, подписано е надлежно от Управителя на дружеството,
подпечатано е и съдържа следните цени и обща стойност :
№
по
ред
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
11.

АРТИКУЛ
Специализиран горски спрей, неонов/сигнален цвят:
жълт, оранжев, виолетов, червен, розов, син.
Матов цвят: кафяв, бял, черен, червен, жълт, син, зелен –
флакон с нетно тегло от 500 мл.
Универсален спрей, цвят: бял, зелен, син, черен, жълт,
червен, – флакон с нетно тегло от 400 мл.
Алкидна боя, цвят: зелен, син, червен, бял, черен –
прилепваща към дърво, за външна употреба с нетно тегло
от 650 мл.
Разредител за алкидни бои – 900 мл.
Четка за боядисване, 10-20 мм.
Горска креда, диаметър 12 мм, дължина 120 мм, цвят: бял
и др., кутия с 12 броя.
Лента за маркиране (от устойчива хартия) – ролка не помалко от 70м. Дължина, ширина – 20 мм., цвят: жълт,
червен
Невидим UV спрей за контролиране движението на
дървени материали, флакон – 400 мл.
Клупа за лежаща маса, 70 – 100 см.
Клупа за стояща дървесина
Висотомер с корпус от алуминий и възможност за отчитане
на налкони.

МЯРКА

Единична
цена в лева
без ДДС

брой

8,90

брой

4,40

брой

4,00

литър
брой

4,40
1,80

брой

9,50

брой

4,80

брой

8,00

брой

39,00
39,00

брой

310,00

12.
13.
14.
15.
16.

Ролетка, 5 м. - CE маркировка, обозначена върху
измервателната лента
Пластмасови пластини за измерване пълнотата на
насажденията (модел Битерлих).
Висотомер – електронен, с възможност за отчитане на
разстояние, височина и налон.
Брояч за маркиране с възможност за 3 или 4 отделни
отчета.
Преслеров свредел – 400 mm.

брой

7,00

брой

45,00

брой

455,00

брой

110,00

брой
Общо :

470,00
1 520,80

Предложен е срок за доставка на изброените артикули и материали в размер на
3 /три/ работни дни.
В посочените единични цени се съдържат всички разходи за качественото
изпълнение на доставките, включително и разходите за транспорт и други подобни,
както и печалба за изпълнителя.
Плащането ще се извършва при условията и по реда посочени в договора.
Ценовото предложение /Приложение № 7/ беше подписано от трима от
членовете на Комисията.
С това приключи публичната част от заседанието на Комисията на 13.07.2020
год. в 11:54 часа.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 13.07.2020 г. в 15:00
часа, на което бе проверено съответствието на ценовото предложение на участника с
изискванията на обществената поръчка. Извърши се проверка на изискването за
предложените единични цени от участника спрямо зададените в документацията
пределни (максимални) единични цени. Сумирана беше и общата стойност на
предложените единични цени на отделните артикули, а оттам и общата стойност на
ценовата оферта на участника. Резултатите от така посочената проверка са както
следва :
За кандидат № 1 : „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД.
участникът не е допуснал грешки или несъответствия. Ценовото
предложение е в съответствие с изискванията поставени от Възложителя, валидно е
като форма и съдържание.
Класиране.
В раздел „Критерий за оценка на ценовите оферти” от Документацията за участие
в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е посочено, че
обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за
възлагане „най-ниска цена”.
Цената се посочва в български лева, без ДДС, като цяло положително число с
точност до два знака след десетичната запетая.
Крайното класиране на участниците се извършва в низходящ ред, като на първо
място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена в лева, без ДДС,
образувана от сбора на единичните цени на предложените за доставка артикули и
материали, с точност до два знака след десетичната запетая, включваща всички
разходи за доставка до Възложителя, а на последно място – участникът, предложил
най-висока обща цена.
В съответствие с предварително обявените условия и направеното оценяване,
комисията пристъпи към класиране на единствения участник, на основание чл. 58, ал.
1 от ППЗОП, както следва :
1-во място : участника „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, гр. София, с
предложена обща стойност образувана от сбора на предложените единични
цени за доставка на посочените по-горе артикули и материали в размер на : 1
520,80 лв. /хиляда петстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.

Видно от извършените изчисления и предвид факта, че участникът допуснат до
участие на този етап от процедурата е само един, той не попада в хипотезата на чл. 72
от ЗОП.
В резултат на извършеното класиране комисията РЕШИ :
1.
Предлага на Директора на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки да издаде
Решение, с което да обяви класирането на участника в настоящата процедура, така
както е посочено по-горе в настоящия протокол.
2.
Предлага на Директора на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки да обяви за
изпълнител участника класиран на първо място, а именно :
- „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС” ООД, гр. София, ЕИК : 200454179.
Настоящият Протокол № 2 се изготви и подписа от всички членове на комисията,
в един екземпляр и се предава на Възложителя заедно с цялата документация събрана
в хода на провеждане на процедурата по настоящата обществена поръчка за вземане
на решение по чл. 108 от ЗОП.
Комисията състави настоящия протокол на 17.07.2020 год.
Комисия :

Председател : ............... /п/*......................
/ Пламен Плахов /

Членове :

1............. /п/*.....................

3………………/п/*………………….

/ Даниела Бедрова /

/ Емилия Сиракова /

2……….…/п/*...……….……

4………………/п/*….………………

/ Мария Тодорова /

/ Марияна Карастоянова /

Предал :……… /п/*…………………

Приел :……………… /п/*………………..

Председател : /Пламен Плахов/

Директор : /инж. Динко Господинов/

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита
на личните данни (Регламент (EС) 2016/679).

