„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” – ГР.СМОЛЯН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”
4890, с.Хвойна, ул.„Кап.Петко Войвода”№2, e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com

ПРОТОКОЛ №1
Днес, 07.07.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Акад. Николай
Хайтов”, с адрес: с.Хвойна, ул. „Кап.Петко Войвода” №2 се проведе открито заседание
на комисията, за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с
предмет: „Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за
осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на нуждите на ТП „ДГС
Акад. Николай Хайтов” за срок от 24 месеца, съгласно Решение №245 от 12.06.2020
г. на Директора на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” за откриване на процeдура за
възлагане на обществена поръчка.
Комисията, назначена със Заповед №289/07.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС
Акад. Николай Хайтов”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти,
при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в процедура чрез публично
състезание за възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:30 часа в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад.
Николай Хайтов”.
Членове:
1.Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”;
2. Гергана Станкова – гл.счетоводител при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”.
I. Публична част от заседанието
Работата на комисията протече при следния ред:
Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателят на
комисията входящия регистър на подадените оферти за участие (за което беше
представен приемателно-предавателен протокол от регистъра на постъпилите оферти
подписан от предаващия и приемащия), съгласно който в срока за подаване на
офертите са постъпили 3 (три) броя оферти за участие в горе цитираната процедура,
както следва:
1. „Панда Експерт” ООД, с вх.№1881/25.06.2020 г. постъпила в 16:47 ч.;
2. „Спектър 2002” ЕООД, с вх.№1961/02.07.2020 г. постъпила в 09:00 ч.
3. „Би Енд Би Партнерс” ООД, с вх.№1965/02.07.2020 г. постъпила в 11:50 ч.
Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в
съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали оферти,
както и представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха.
Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участниците
от електронната страница на Търговския регистър при Агенцията по вписванията към
07.07.2020 г.
Комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда на тяхното
постъпване, както следва:
1. „Панда Експерт” ООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена
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цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията
оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на един брой
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима от членове на комисията подписаха техническото предложение за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. „Спектър 2002” ЕООД
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена
цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията
оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на един брой
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима от членове на комисията подписаха техническото предложение за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
3. „Би Енд Би Партнерс” ООД.
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена
цялост с посочените данни в съответствие с изискването на Възложителя. Комисията
оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на един брой
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Трима от членове на комисията подписаха техническото предложение за
изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.
В тази връзка комисията направи следните констатации относно съдържанието
на офертите подадени в настоящата процедура:
1. Офертата на участника - „Панда Експерт” ООД, с ЕИК:131298528, със
седалище и адрес на управление: гр. София, община София, област София, район
Сердика, ж.к. Банишора, ул. „Враня” №57-59, бл.1, вх.1, ет. 1, ап.1 представлявано от
Марио Чавдаров Димитров в качеството му на управител в настоящата обществена
поръчка за e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа:
1.1.Опис на представените документи в настоящата обществена поръчка –
приложение №1;
1.2. Заявление за участие в настоящата процедура – приложение №2а;
1.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) на оптичен
носител – приложение №3;
1.4. Декларация по чл.3, т.8 и ал.4 от Закона за икономическите и финансови
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
1.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №5;
1.6. Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №6;
1.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Приложение №7 ;
1.8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд – Приложение №8;
1.9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
2. Офертата на участника - „Спектър 2002” ЕООД, с ЕИК: 120544804,
гр.Смолян, бул. „България” №28, община Смолян, област Смолян представлявано от
Славчо Радославов Каракашев в качеството му на управител в настоящата обществена e
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подадена в непрозрачна опаковка и съдържа:
3.1. Опис на представените документи в настоящата обществена поръчка –
приложение №1;
3.2. Заявление за участие в настоящата процедура – приложение №2а;
3.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) на оптичен
носител – приложение №3;
3.4. Декларация по чл.3, т.8 и ал.4 от Закона за икономическите и финансови
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение №4;
3.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №5;
3.6. Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №6;
3.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Приложение №7 ;
3.8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд – Приложение №8;
3.9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”;
3.10. Декларация за конфеденциалност по чл.33 от ЗОП.
3. Офертата на участника - „Би Енд Би Партнерс” ООД, с ЕИК: 200454179, със
седалище и адрес на регистрация - гр.София, община София, област София, район
Красно село, ул. „Дечко Йорданов” №3, ап.7 представлявано от Мартин Иванов
Борисов в качеството му на управител в настоящата обществена e подадена в
непрозрачна опаковка и съдържа:
2.1. Опис на представените документи в настоящата обществена поръчка –
приложение №1;
2.2. Заявление за участие в настоящата процедура – приложение №2а;
2.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) на оптичен
носител – приложение №3;
2.4. Декларация по чл.3, т.8 и ал.4 от Закона за икономическите и финансови
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
2.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №5;
2.6. Декларация за срока на валидност на офертата – Приложение №6;
2.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Приложение №7 ;
2.8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд – Приложение №8;
2.9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
II. Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на
документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП - за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор на закрито заседание проведено на – 08.07.2020 г. от
14:00 ч. в редовен състав и направи следните констатации:
1. При разглеждане на документите представени от „Панда Експерт” ООД за
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съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно
чл. 39, ал.2 от ППЗОП комисията, не констатира нередности в него и представения
ЕЕДОП на оптичен носител, който е надлежно попълнен и подписан с квалифициран
електронен подпис от лицето по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП.
Въз основа на горните констатации 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. При разглеждане на документите представени от „Би енд Би Партнерс”
ООД за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
съгласно чл. 39, ал.2 от ППЗОП комисията, не констатира нередности в него и
представения ЕЕДОП на оптичен носител, който е надлежно попълнен и подписан с
квалифициран електронен подпис от лицето по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП.
Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че
допуска офертата на участника „Би енд Би Партнерс” ООД до следващия етап в
процедурата – проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката
3. При разглеждане на документите представени от „Спектър 2002” ЕООД за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно
чл. 39, ал.2 от ППЗОП комисията, не констатира нередности в него и представения
ЕЕДОП на оптичен носител е надлежно попълнен и подписан с квалифициран
електронен подпис от лицата по чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП.
Въз основа на горните констатации 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.
II. Комисията в пълен състав продължи своята работа в закрито заседание на
13.07.2020 г. от 13:30 ч. и разгледа техническите предложения на допуснатите
участниците и след обобщаване на резултатите от разглеждането, установи следното:
1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №5) на
участника - „Панда Експерт” ООД е по приложения образец на документацията и в
съответствие с изискванията на Възложителя.
Участникът предлага срок за доставка на материалите и инструментите за
маркиране, предмет на настоящата обществена поръчка не по-късно от 3 (три) работни
дни след заявка на Възложителя изпратена по електранната поща на Изпълнителя на
всички артикули до Административната сграда на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”, с.
Хвойна, ул. „Кап.Петко Войвода” №2. Приема доставки по поръчката да извърват
периодично до изчерпване на общата прогнозна стойност, обявена при откриване на
процедурата или изтичане срока на договора. Декларира, че при необходимост от
замяна на доставен от нас артикул/и, за който/които е установено, че са негодни за
употреба, поради изтекъл срок на годност, скрити недостатъци, дефекти,
компрометирана цялост или др., срокът на доставка ще бъде до 3 (три) работни дни,
считано от момента на констатацията (предлаганият от участника срок не може да бъде
по-дълъг от 4 (четири) работни дни). Запознат е, че разходите за подмяната са за наша
сметка. При подмяна на артикул Възложителят не дължи, каквито и да е плащания.
Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретна доставка
за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на
единични продажни цени съгласно представена от нас ценова оферта. Задължава се при
възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат, на които биха могли да настъпят
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промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти да Ви уведомим
писмено Възложителя. Представляваният от мен участник се счита за обвързан със
срока на изпълнение на поръчката – 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на
сключване на договора за възлагане на поръчката.
След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на
участника в процедурата, комисията единодушно реши ДОПУСКА „Панда Експерт”
ООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №5) на
участника - „Би енд Би Партнерс” ООД е по приложения образец на документацията
и в съответствие с изискванията на Възложителя.
Участникът предлага срок за доставка на материалите и инструментите за
маркиране, предмет на настоящата обществена поръчка не по-късно от 3 (три) работни
дни след заявка на Възложителя изпратена по електранната поща на Изпълнителя на
всички артикули до Административната сграда на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”, с.
Хвойна, ул. „Кап.Петко Войвода” №2. Приема доставки по поръчката да извърват
периодично до изчерпване на общата прогнозна стойност, обявена при откриване на
процедурата или изтичане срока на договора. Декларира, че при необходимост от
замяна на доставен от нас артикул/и, за който/които е установено, че са негодни за
употреба, поради изтекъл срок на годност, скрити недостатъци, дефекти,
компрометирана цялост или др., срокът на доставка ще бъде до 4 (три) работни
работни дни, считано от момента на констатацията (предлаганият от участника срок не
може да бъде по-дълъг от 4 (четири) работни дни). Запознат е, че разходите за
подмяната са за наша сметка. При подмяна на артикул Възложителят не дължи, каквито
и да е плащания. Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка
конкретна доставка за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя
въз основа на единични продажни цени съгласно представена от нас ценова оферта.
Задължава се при възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат, на които биха
могли да настъпят промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти да Ви
уведомим писмено Възложителя. Представляваният от мен участник се счита за
обвързан със срока на изпълнение на поръчката – 24 /двадесет и четири/ месеца,
считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката.
След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на
участника в процедурата, комисията единодушно реши ДОПУСКА „Би енд Би
Партнерс” ООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
3. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №5) на
участника - „Спектър 2002” ЕООД е по приложения образец на документацията и в
съответствие с изискванията на Възложителя.
Участникът предлага срок за доставка на материалите и инструментите за
маркиране, предмет на настоящата обществена поръчка не по-късно от 3 (три) работни
дни след заявка на Възложителя изпратена по електранната поща на Изпълнителя на
всички артикули до Административната сграда на ТП ДГС „Акад. Николай Хайтов”, с.
Хвойна, ул. „Кап.Петко Войвода” №2. Приема доставки по поръчката да извърват
периодично до изчерпване на общата прогнозна стойност, обявена при откриване на
процедурата или изтичане срока на договора. Декларира, че при необходимост от
замяна на доставен от нас артикул/и, за който/които е установено, че са негодни за
употреба, поради изтекъл срок на годност, скрити недостатъци, дефекти,
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компрометирана цялост или др., срокът на доставка ще бъде до 3 (три) работни дни,
считано от момента на констатацията (предлаганият от участника срок не може да бъде
по-дълъг от 4 (четири) работни дни). Запознат е, че разходите за подмяната са за наша
сметка. При подмяна на артикул Възложителят не дължи, каквито и да е плащания.
Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретна доставка
за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на
единични продажни цени съгласно представена от нас ценова оферта. Задължава се при
възникнали непредвидени обстоятелства, в резултат, на които биха могли да настъпят
промени в горепосочените обстоятелства и поети ангажименти да Ви уведомим
писмено Възложителя. Представляваният от мен участник се счита за обвързан със
срока на изпълнение на поръчката – 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на
сключване на договора за възлагане на поръчката.
След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на
участника в процедурата, комисията единодушно реши ДОПУСКА „Спектър 2002”
ЕООД до следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията следва да уведоми участниците
не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на
ценовите предложения.
Настоящият протокол №1 е съставен и подписан от всички членове на комисията.

КОМИСИЯ:

Председател: ......……п*….…………
/инж. Даниела Делисивкова /

Членове:
1. ………..п*…………….
/Ангел Безергянов/

2 . …………п*…………..
/Гергана Станкова/

*Забележка: Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
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