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РЕШЕНИЕ
№ 248/29.07.2020 год.
за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена
поръчка
На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5, чл. 108, т. 1 във връзка с чл. 109 от
Закона за обществените поръчки и Протокол № 1 от 08.07.2020 год. и утвърден
Протокол № 2 от 17.07.2020 год. от работата на комисията, назначена с моя Заповед
№ 226/06.07.2020 год. и изменена със Заповед № 231-1/09.07.2020 год. за
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура
Публично състезание 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 мое Решение № 201/12.06.2020 год.

РЕШИХ:
I. ОБЯВЯВЯМ класирането на участниците в процедура Публично състезание
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”, съгласно обявения критерий „Най-ниска цена”, както следва :

Класирам на 1-во място – кандидат № 1 : „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС”
ООД, с ЕИК : 200454179, по предложена от участника цена в размер на 1 520,80
лева /хиляда петстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.


Класирам на 2-ро място – няма класиран кандидат.

Мотиви : Предложението на класирания участник е пълно и съдържа всички
изискуеми от Възложителя документи, в това число изискуемите документи съгласно
Обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата за
възлагане на обществената поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания
участник отговаря на всички минимални административни, финансови и технически
изисквания за допустимост, закрепени в Обявлението за обществената поръчка и
документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Класирания участник в процедурата е представил в пълен обем и достатъчно
изискуеми документи, удостоверил е надлежно своята търговска правосубектност и
дееспособност за изпълнение на поръчката, доказал се е, като утвърден контрагент в
сферата на поръчките, свързани с предмета на поръчката и съпътстващите я
дейности – в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от
Възложителя условия.

Класираният участник е представил оферта, която е в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, които
обстоятелства са подробно описани и мотивирани в протоколите на комисията,
назначена със Заповед № 226/06.07.2020 год. и № 231-1/09.07.2020 год. на инж.
Динко Господинов - Директора на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки.
С оглед на гореизложеното по критерий „Най-ниска цена”, обявен в Обявлението
за откриване на процедурата, считам, че са налице предвидените в закона и
документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране на участниците.
II. ОПРЕДЕЛЯМ за Изпълнител на обществената 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”, участника, класиран на първо място, по направеното от него
предложение, както следва :
Кандидат № 1 : „БИ ЕНД БЕ ПАРТНЕРС” ООД, с ЕИК 200454179, със
седалище и адрес на управление : гр. София 1000, район Красно село, ул. Дечко
Йорданов № 3, ап. 7, представлявано от Мартин Борисов в качеството му на
Управител, като договорът за изпълнение да се сключи при условията, обективирани
от класираният на първо място участник в предложението му.
III. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване : Комисия зя
защита на конкуренцията, с адрес : гр. София 1000, бул. „Витоша” № 18, ел. поща :
cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес : www.cpc.bg.
IV. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото решение може да бъде
обжалвано в 10 /десет/ дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на
конкуренцията. На основание чл. 199, ал. 1 от ЗОП жалбата до Комисия за защита на
конкуренцията се подава с копие до Възложителя - ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки.
V. Настоящото решение следва да се изпрати на всички участници в
процедурата в 3-дневен срок от издаването му, както и да се публикува в „Профила на
купувача” към електронната преписка на поръчката на следния адрес : http://ucdpsmolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4694, в деня
на изпращането му до всички участници.
VI. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП настоящото решение, както и
протоколите на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват в профила
на купувача към електронната преписка на обществената поръчка на адрес –
http://ucdpsmolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4694,
като
публикуването да се извърши в деня на изпращането на решението до участниците в
процедурата.

инж. Динко Господинов ………*П...…….
Директор на ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 59 от ЗЗЛД.

