ПРОТОКОЛ№3
Днес, 12.11.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Славейно”, общ.
Смолян, се проведе открито заседание на комисията, за провеждане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на инструменти и материали,
необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на
територията на ТП „ДГС Славейно” за срок от 24 месеца, съгласно Решение №
07/12.06.2020г. година на Директора на ТП ДГС „Славейно” за откриване на процедура
за възлагане на обществена поръчка;.
Комисията, назначена със Заповед № 408/13.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС
Славейно”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП „ДГС
Славейно”, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в обществена
поръчка, започна работа в 10:00 часа в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Неделчо Недев – зам. директор при ТП ДГС „Славейно”;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Христо Балабанов – юрисконсулт при ТП ДГС „Славейно”;
2. Веска Костадинова – гл. счетоводител при ТП ДГС „Славейно”;
3. инж. Борислав Кермедчиев – лесничей при ТП ДГС „Славейно”;
4. Албена Атанасова – касиер – домакин при ТП ДГС „Славейно”;
На заседанието не се явиха представители на участниците подали оферти, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
I. Председателят на комисията обяви публично, че ще бъдат отворени ценовите
предложения на допуснатите участници:
1. „Панда Експерт” ООД, ЕИК 131298528, седалище и адрес на управление: гр.
София, п.к. 1233, р-н Сердика, ж.к. Банишора, бул./ул. Враня № 57-59, бл. 1, вх. 1, ет. 1,
ап. 1, представлявано от Марио Чавдаров Димитров – управител, като председателят
показа на присъстващите запазването на целостта на пликовете с надпис „Предлагани
ценови параметри” на участника. Никой от членовете на комисията не изразиха
забележки в това отношение.
Председателят на комисията оповести публично предложената от участника
„Панда Експерт” ООД цена, а именно:
Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 186,90 лева (сто осемдесет
и шест лева и деветдесет стотинки), без ДДС, образувана при единични цени на
артикули описани в таблицата част от Приложение №5.
Предлаганата отстъпка е в размер на 3% (три процента) от официално обявените
единични цени без вкл. ДДС за други артикули, извън тези посочени в техническата
спецификация.
Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията.
Комисията извърши проверка дали има несъответствие между единична и обща
цена и дали има явна аритметична грешка – при проверката комисията установи, че
участникът не е допуснали грешки. Ценовото предложение е валидно като форма и
съдържание. Комисията прие, че представеното ценово предложение съответства с
изискванията, поставени от Възложителя и не се превишава максималните единични
цени посочени в Техническата спецификация – Приложение №2.
2. „Би Енд Би Партнерс” ООД, ЕИК 200454179, седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1000, р-н Красно село, бул./ул. ул.Дечко Йорданов № 3, ап. 7,
представлявано от Мартин Иванов Борисов – управител, като председателят показа на

присъстващите запазването на целостта на пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” на участника. Никой от членовете на комисията не изразиха забележки в
това отношение.
Председателят на комисията оповести публично предложената от участника „Би
Енд Би Партнерс” ООД цена, а именно:
Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 279,85 лева (двеста
седемдесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки), без ДДС образувана при
единични цени на артикули описани в таблицата част от Приложение №5.
Предлаганата отстъпка е в размер на 5% (пет процента) от официално обявените
единични цени без вкл. ДДС за други артикули, извън тези посочени в техническата
спецификация.
Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията.
Комисията извърши проверка дали има несъответствие между единична и обща
цена и дали има явна аритметична грешка – при проверката комисията установи, че
участникът не е допуснали грешки. Ценовото предложение е валидно като форма и
съдържание. Комисията прие, че представеното ценово предложение съответства с
изискванията, поставени от Възложителя и не се превишава максималните единични
цени посочени в Техническата спецификация – Приложение №2.
3. „Спектър 2002” ЕООД, ЕИК 120544804, гр. Смолян, п.к. 4700, бул./ул.
България № 28, вх. Б, ет. 2, ап. 2, представлявано от Славчо Радославов Каракашев –
управител, като председателят показа на присъстващите запазването на целостта на
пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете
на комисията не изразиха забележки в това отношение.
Председателят на комисията оповести публично предложената от участника
„Спектър 2002” ЕООД цена, а именно:
Предлаганата стойност на поръчката е в общ размер на 183,20 лева (сто осемдесет
и три лева и двадесет стотинки), без ДДС образувана при единични цени на артикули
описани в таблицата част от Приложение №5.
Предлаганата отстъпка е в размер на 5% (пет процента) от официално обявените
единични цени без вкл. ДДС за други артикули, извън тези посочени в техническата
спецификация.
Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията.
Комисията извърши проверка дали има несъответствие между единична и обща
цена и дали има явна аритметична грешка – при проверката комисията установи, че
участникът не е допуснали грешки. Ценовото предложение е валидно като форма и
съдържание. Комисията прие, че представеното ценово предложение съответства с
изискванията, поставени от Възложителя и не се превишава максималните единични
цени посочени в Техническата спецификация – Приложение №2.
След извършване на описаното по-горе Комисията класира участниците, въз
основа на избрания критерий „най-ниска цена”, както следва:
На първо място: „Спектър 2002” ЕООД с предлагана стойност за изпълнение на
поръчката в общ размер на 183,20 лева (сто осемдесет и три лева и двадесет
стотинки), без ДДС.
На второ място: „Панда Експерт” ООД с предлагана стойност за изпълнение на
поръчката в общ размер на 186,90 лева (сто осемдесет и шест лева и деветдесет
стотинки), без ДДС.

Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител класирания на
първо място участник, а именно:
„Спектър 2002” ЕООД с предлагана стойност за изпълнение на поръчката в общ
размер на 183,20 лева (сто осемдесет и три лева и двадесет стотинки), без ДДС.
Настоящият протокол се състави и подписан от всички членове на комисията на
основание чл.60 от ППЗОП, следва да се изготви доклад за резултатите и заедно с цялата
събрана документация в хода на провеждане на процедурата, да се предаде на
възложителя от председателя на комисията за вземане на решение по чл.108 от ЗОП.
Председателят на комисията закри заседанието.
Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията.
Председател: …………(п)……..
/ инж. Неделчо Недев /
Членове:
1. …………(п)……..
/ Христо Балабанов /
2. …………(п)……..
/ Веска Костадинова /
3. …………(п)……..
/инж. Борислав Кермедчиев /
4. …………(п)……..
/ Албена Атанасова /
*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент
(ЕС) 2016/679)

