
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  -ГР.СМОЛЯН

ТП  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ЧЕПИНО”
ГР.ВЕЛИНГРАД 4600, КВ.ИНДУСТРИАЛЕН, ПК.15, Тел/Факс  0359/51836
БУЛСТАТ 2016195800244 e-mail :dlschepinо@ucdp-smolian.com

РЕШЕНИЕ

№ РД 05 – 118/23.03.2021г

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка.

инж.  Янко Денизов – в качеството си на Директор на ТП ДЛС „Чепино“, като взех в
предвид констатациите на комисията назначена със  Заповед № РД 05-117/23.03.2021г., със
задача да разгледа, оцени и класира подадената допълнителна оферта въз основа на сключено
рамково  споразумение  №114/  11.10.2017г.  с  предмет „Проектиране,  авторски  надзор  и
строителство в съответствие с нуждите на ЮЦДП „Смолян“ и изготвен Протокол с вх.
№965/23.03.2021г, на основание   чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 и чл.108, т.1 във връзка с чл.109  от
ЗОП

ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците в  процедурата  по възлагане на обществена поръчка с
предмет:

„ИЗГОТВЯНЕ  НА  ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ  ЗА  ОСНОВЕН  РЕМОНТ   НА  ТРАЕН
ГОРСКИ  ПЪТ  „СИМЕОНОВИ  ЛИВАДИ  –  ЧЕРВЕНИ  СКАЛИ”  –  ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН,
НАХОДЯЩ СЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДЛС „ЧЕПИНО“
след отправена  писмена  покана  от  11.03.2021г.,  обявена,  чрез  публикуване  в  профила  на
купувача както следва: 

Първо място -    Обединение „ГП“ ДЗЗД  , който е представил ценово предложение на
стойност:

Част Пътна 2400 лв./км., обща цена – 20,4 км. х 2400 лв./км. = 48 960,00лв.;
Част Геодезия 1700 лв./км. обща цена – 20,4км. х 1700 лв./км. = 34 680,00 лв.;
Част Отводняване 1700 лв./км. обща цена – 20,4км. х 500 лв./км. = 10 200,00 лв.;
Част Безопасност и здраве 300,00 лв./бр.;
Част Пожарна безопастност 100,00 лв./бр.;
Част План за управление на строителните отпадъци - 150,00 лв./бр.;
Част ПУП – парцеларен план 0,05 лв./кв.м., обща цена – 232 600 кв.м. х 0,05 лв./кв.м. = 11
630 лв.;

Общата стойност за изготвяне на проекта е:  106 020,00   /сто и шест хиляди и
двадесет лева и 00 ст./ лева без ДДС.

ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: 
 „ИЗГОТВЯНЕ  НА  ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ  ЗА  ОСНОВЕН  РЕМОНТ   НА  ТРАЕН

ГОРСКИ  ПЪТ  „СИМЕОНОВИ  ЛИВАДИ  –  ЧЕРВЕНИ  СКАЛИ”  –  ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН,
НАХОДЯЩ СЕ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДЛС „ЧЕПИНО“, 

 Обединение „ГП“ ДЗЗД



Посочвам отстранените от процедурата участници и мотивите за тяхното отстраняване:
Няма отстранени участници

Настоящето  Решение  подлежи на  обжалване  по  реда  на  чл.  196,  ал.  3  от  ЗОП до
Комисията  за  защита на  конкуренцията,  относно  неговата  законосъобразност.  Жалбата  се
подава в 10 – дневен срок от получаване на решението на основание чл. 197 от ЗОП.

Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес: София, 1000, бул. Витоша №18
email:cpcadmin@cpc.bg

Настоящето решение да бъде връчено на всички участници и публикувано в интернет
страницата на предприятието в рубриката „ Профил на купувача“ и в три дневен срок от
издаването му в електрона папка с ИН:7
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=5763

Възложител:

Директор на ТП ДЛС „Чепино“:...../п..........
 инж. Янко Денизов/

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

mailto:cpcadmin@cpc.bg

