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ПРОТОКОЛ

От дейността на Комисията назначена със Заповед №: РД 05 - 117/23.03.2021г. на Директора на ТП ДЛС
„Чепино“ със задача: да разгледа и оцени постъпилите в ТП ДЛС „Чепино“  оферти за участие в обществена
поръчка по реда на чл. 82, ал. 2 от ЗОП и чл.5, ал.1, т.2 от раздел V на сключено рамково споразумение No114/
11.10.2017  г.  с  предмет:  „Проектиране,  авторски  надзор  и  строителство  в  съответствие  с  нуждите  на
ЮЦДП „Смолян“ 

На 23.03.2021г. в 10:30 часа комисия в състав:

Председател на комисията
инж. Михаил Речников – експерт – строителен инженер при ЮЦДП-гр. Смолян
Членове:
1. Мария Павлова – юрисконсулт  в ТП ДЛС „Чепино“
2.  Мариана Бояджиева –  счетоводител в ТП ДЛС „Чепино“. 
3. инж. Димитър Маргаритов – гл. инженер в ТП ДЛС „Чепино“
4. инж. Райна Петричева – лесничей в ТП ДЛС „Чепино“.

се събра в административната сграда на ТП ДЛС „Чепино“, да разгледа и оцени допълнителна оферта въз основа
на  сключено  рамково  споразумение  No114/  11.10.2017г.  с  предмет „Проектиране,  авторски  надзор  и
строителство в съответствие с нуждите на ЮЦДП „Смолян“, постъпила от следния участник:

1.Обединение „ГП“ ДЗЗД с вх.№1/ 22.03.2021г., 09:30 часа  - по куриер

Председателя на комисията прие пакета с видимо ненарушена цялост, с указани входящи номера и час
на постъпване.

Всички членове на Комисията, попълниха декларации в съответствие на чл.51, ал.8 от ППЗОП.
Комисията оповести,че със Заповед  76/  10.03.2021г. Директорът на ЮЦДП – Смолян е упълномощил

Директора на ТП ДЛС „Чепино“ да възложи извършване на услугас 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“.  В тази  връзка  е
изпратена  покана от  11.03.2021г.  до Обединение „ГП“ДЗЗД във връзка  със  сключено с  последния рамково
споразумение No114/ 11.10.2017г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с
нуждите на ЮЦДП „Смолян“. 

Комисията  установи,  че  офертите  са  получени  преди  изтичането  на  крайния  срок  17:00  часа  на
22.03.2021г.

В съответствие на разпоредбата на чл.97, ал. 3 изр. първо от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне
на  офертите  по  реда  на  тяхното  постъпване  в  деловодството  на  стопанството  и  обявяване  на  ценовото
предложение на участника.

Съгласно  разпоредбата на чл.97, ал. 3 изр. второ от ППЗОП, при отварянето на офертите и обявяването
на ценовите предложения на участниците могат да присъстват представители на участниците.

На заседанието на комисията не се явиха представители на участника подал оферта.
Комисията отвори офертата на участника  и обяви ценовото предложение на същия
1.  Обединение „ГП“ ДЗЗД

Участникът е представил Всички изискуеми от Възложителя документи и е предложил цена за изпълнение на
поръчката в размер на:

 



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.

Участникът е спазил условието за не надвишаване на посочените от него цени в сключено рамково
споразумение No114/ 11.10.2017 год. 

С извършването на описаните действия, публичната част от заседанието на  комисията приключи в
10:45 часа.

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към разглеждане редовността
на представените от участниците  документи и съответствието им с предварително обявените от Възложителя
условия.

1.Обединение „ГП“ ДЗЗД  е представил следните документи:
1.1. Оферта -  Приложение №1, 
1.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение №2; 
1.3. Ценово предложение,  Приложение №3;

Комисията  установи,  че  документите  на  участника  са  редовни  и  отговарят  на  изискванията  на
Възложителя, поради което участникът се допуска до етапа на класиране на офертите.

Комисията пристъпи към оценяване офертaта на допуснатия участник в съответствие с критериите за
оценка, посочени в условията за провеждане на настоящата процедура.

 Комисията направи следното класиране:

Първо място -    Обединение „ГП“ ДЗЗД  

На основание на направеното оценяване на постъпилата оферта, комисията предлага на Възложителя да
сключи договор с класирания на първо място участник -   Обединение „ГП“ ДЗЗД

Настоящият протокол, съставен в един екземпляр, се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване в
съответствие на разпоредбите на чл. 97, ал. 4, изречение второ от ППЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............../п/..................................;

ЧЛЕНОВЕ:

1. ......................./п/.............................;

2. ......................../п/............................;

3. ....................../п/..............................;

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


