ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ”

УТВЪРДИЛ .........../п*/................
ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ
Директор на ТП „ДГС – Пловдив”
Дата: 29.06.2020г.
*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общият регламент за
защита на личните данни ( Регламент ЕС 2016/679)
ПРОТОКОЛ
От дейността на комисия, назначена със Заповед № I - 213/26.06.2020 г. на директора на
ТП „ДГС – Пловдив“, със задача: да отвори, разгледа и оцени постъпилите в ТП „ДГС –
Пловдив” оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Предоставяне на пътни транспортни услуги за
нуждите на ТП „ДГС – Пловдив“ за срок от 12 месеца“, обявена чрез публикуване на обява в
профила на купувача с № 2241/11.06..2020 г.
Информацията за публикуваната в профила на купувача обява за обществена поръчка с
предмет „Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП „ДГС –
Пловдив“ за срок от 12 месеца“, на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, е публикувана на
електронната страница на Агенцията по обществените поръчки (АОП) с изх. № I 198/11.06.2020 г. и е с ID: 9099533.
На 26.06.2020 г., в 10:00 часа, комисия в състав:
Председател: инж. Асим Асим – гл. инженер при ТП „ДГС – Пловдив”;
Членове: 1. Милена Илиева – касиер-домакин при ТП „ДГС – Пловдив”;
2. Яна Делчева – юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив”;
3. инж. Рая Симеонова – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив“;
4. Вели Велият – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив;
Резервни членове:
1. Георги Стайков – ръководител разсадници на ТП „ДГС – Пловдив“
2. Елена Михайлова – оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“
се събра на заседание в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив” в гр. Пловдив, ул.
„Шести септември” № 93 и започна своята работа.
Комисията получи извлечение от регистъра с постъпилите оферти от представител на
Възложителя една постъпила оферта за участие. Същата е подадена в запечатан непрозрачен
плик и е приета в ТП „ДГС – Пловдив” с входящ номер, както следва:
1. Оферта с вх. № 24/22.06.2020 г., 13:30 часа от „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015” ЕООД;
Всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка
с чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
Комисията констатира, че на основание § 131, ал. 3 от Преходни и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, във
връзка с чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен срокът за получаване на оферти за участие в обявената
обществена поръчка, като крайният срок е до 17:00 часа на 25.06.2020 г., тъй като в
първоначално определения срок (16:00 часа на 22.06.2020 г.) са подадени по-малко от три
оферти. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е
публикувана на електронната страница на АОП с изх. № I - 198/22.06.2020 г. и е с ID: 9099957,
изх. № I - 198/23.06.2020г. и е с ID: 9100057 като същите са публикувани и на профила на
купувача.
На публичната част от заседанието на комисията не присъства представител на
участника.
I. След горепосочените действия, съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП,
комисията пристъпи към отваряне на офертата и обявяване на ценовото предложение на
единствения участник:

Участникът „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015” ЕООД е представил оферта – заявил е участие и
е представил ценово предложение. В ценовото предложение участника „ЧЕРВЕН КАМЪК
2015” ЕООД e предложил следните единични цени:
Максимална
Вид дейност
Мярка
единична цена, лв.
без ДДС
Товарене на строителна дървесина и дърва за огрев
пр.м3
3.00 лв.
Разтоварване на строителна дървесина и дърва за
2.00 лв.
огрев
пр.м3
Транспортиране на строителна дървесина и дърва за
2.30 лв.
огрев
км
Товарене на талига
5.00лв.
Преместване до 50м., товарене на платформа или
20.00лв.
закачане на буксир – автомобил над 3,5 тона
Транспортиране на конфискувани вещи, вкл. МПС 2,30 лв.
та – автомобили, джипове , бусове и др.
км.

II. Комисията пристъпи към подписване на техническото предложение на участника на
основание, чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника „ЧЕРВЕН
КАМЪК 2015” ЕООД.
С това публичната част на заседанието приключи.
III. Комисията продължи своята работа в закрито заседание като пристъпи към
разглеждане редовността на представените документи от участника и съответствието им с
предварително обявените от Възложителя условия.
1. След като разгледа детайлно представените от участника „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015”
ЕООД документи, комисията установи съответствието им с изискванията посочени в обявата и
в условията за участие.
Комисията счита, че участникът „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015” ЕООД отговаря на
изискванията за личното състояние.
Комисията установи, че участникът отговаря и на поставения критерий за подбор
Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, посочен от
възложителя, да притежава валиден лиценз за извършване на обществен превоз на товари, като
участникът е представил декларация (Приложение 15) от документацията, с която заявява, че
притежава валиден лиценз за обществен превоз на товари, включващо в обхвата си предмета на
обществената поръчка, ведно със съпътстващите документи.
Комисията установи, че участникът отговаря и на поставения критерий за подбор за
технически и професионални способности да разполага с минимално техническо оборудване –
две собствени превозни средства с товароносимост минимум 10/десет/ тона, с или без
съоръжение за товарене и разтоварване с висока проходимост, като същият е представил
доказателства за това.
Въз основа на гореизложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на
техническо предложение Приложение № 7.
IV. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия
до този етап на процедурата участник.
Комисията констатира следното:
1. Участникът „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015” ЕООД е представил техническо предложение,
което отговаря на предварително обявените условия, като е спазен образеца от условията за
участие – Приложение № 7.1. Участникът е заявил, че ще изпълнява следните услуги -

товарене, транспортиране и разтоварване на дървени материали (строителна дървесина и дърва
за огрев) и транспортиране на конфискувани вещи, вкл. МПС – та по маршрут определен от
възложителя до административната сграда на ТП „ДГС - Пловдив“, както и от определен от
възложителя отдел в териториалния обхват на ТП „ДГС – Пловдив“ до бази за конфискувани
материали на ТП ДГС – Пловдив“, като при необходимост и други местонахождения, заявени
от Възложителя. Транспортирането включва и товаренето и разтоварването на дървесината.
Декларирал е, че услугите ще изпълнява по заявка отправена от Възложителя според
възникнала необходимост. Декларирал е, че приема изискванията на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация за възлагане на поръчката, както и че услугите които ще
предостави по поръчката ще съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация за възлагане на поръчката. Заявил е, че всички извършвани
дейности по предмета на поръчката ще отговарят на действащите в РБ нормативни актове и
документи за този вид услуги – предоставяне на пътни транспортни услуги. Услугите по
транспортиране на дърва/конфискувани МПС - та ще се изпълняват в рамките на един работен
ден след отправяне на заявка от страна на Възложителя. Гарантира, че е в състояние да изпълни
качествено обществената поръчка в съответствие с представената оферта и при спазване на
безопасни и здравословни условия на труд. Изразява съгласие заплащането на
транспортирането да се извършва на база действително изминати километри по пътен лист –
начална точка на отчитане - административна сграда на ТП „ДГС – Пловдив“, адрес,
бул.“Шести септември“№93, както и товаренето и разтоварването се извършва на база
действително извършена работа по товарителница.
Съгласен е със срока за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца от сключване
на договора за възлагането ѝ. Приема изцяло клаузите на проектодоговора към документацията.
Задължава се да представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му, съгласно
условията на документацията и документите, съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от Закона
за обществените поръчки. Срокът на валидност на офертата 3 (три) месеца е над минимално
определения от възложителя.
Комисията, след като разгледа всички представени от участника документи, установи, че
същият е изпълнил предварително поставените от Възложителя условия, поради което се
допуска до разглеждане на ценовото предложение.
V. Комисията пристъпи към разглеждане ценовото предложение на участника.
Комисията констатира, че ценовото предложение е съгласно образеца на възложителя –
Приложение №8. Комисията извърши проверка и установи, че ценовото предложение е
аритметически вярно.
Комисията счита, че отправеното от участника „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015” ЕООД ценово
предложение за изпълнение на поръчката в размер на 2500,00 лв. (две хиляди и петстотин
лева) без ДДС, представляващо сбор от единичните цени за предоставяне на пътно транспортни
услуги за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив“, отговаря на изискванията на Възложителя, като
същото изчислено за период от 12 месеца, какъвто е срокът на договора, не превишава
прогнозната стойност за обществената поръчка.
Комисията допуска ценовото предложение до класиране.
VI. Комисията извърши следното класиране при критерий за оценка на офертите „найниска” цена:
ПЪРВО МЯСТО: „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015” ЕООД с ценово предложение за
изпълнение на поръчката в размер на 2500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева) без ДДС.
ВТОРО МЯСТО: няма класиран участник
VII. Предвид изложеното, комисията реши:
За изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на пътни
транспортни услуги за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив“ за срок от 24 месеца”, обявена

чрез публикуване на обява в профила на купувача с № 2241/11.06.2020 г, комисията предлага на
възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място
участник „ЧЕРВЕН КАМЪК 2015” ЕООД, ЕИК: 202560131, чиято оферта отговаря на
изискванията на възложителя, съгласно условията на поръчката.
Заседанието на комисията приключи на 26.06.2020 г. в 10:20 часа.
Настоящият протокол се подписа на 29.06.2020 г. в един екземпляр.
Комисия:
Председател: инж. Асим Асим ............/п*/.....................
Гл. инженер при ТП „ДГС – Пловдив“
Членове:
1. Яна Делчева ................../п*/...........................
Юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив“
2. инж. Рая Симеонова ........../п*/.............
Лесничей при ТП „ДГС – Пловдив“
3. Милена Илиева ........./п*/.....................
Касиер – домакин при ТП „ДГС – Пловдив“
4. Вели Велият ............/п*/.......................
Лесничей при ТП „ДГС – Пловдив“

