„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГР. СМОЛЯН

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН”
п.к.4770 с. Смилян, ул. „Девети септември” № 101, БУЛСТАТ 2016195800347
тел. 03026/2441, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com
РЕШЕНИЕ №302/29.09.2020 г.
за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
На основание чл.108, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в утвърдения протокол
№1 от 31.08.2020 г. , протокол №2 от 14.09.2020 г. и протокол №3 от 25.09.2020 г. на
комисията, назначена със Заповед 222/06.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян”,
за провеждане на процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на инструменти и материали,
необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на
нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок от 24 месеца, открита с мое Решение №183 от
12.06.2020 г.
О Б Я В Я В А М:
I. Класирането на участниците в процедура чрез публично състезание за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на инструменти и
материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и
дърводобив на нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок от 24 месеца, както следва:
На първо място - „Панда Експерт” ООД, с ЕИК: 131298528, със седалище и
адрес на управление: гр.София, р-н Сердика, ж.к. Банишора, ул. „Враня” №57-59, бл.1,
вх.1, ет.1, ап.1, община Столична, област София представлявано от Марио Димитров в
качеството му на управител с предложена стойност на поръчката в общ размер на 122,80
лв. /сто двадесет и два лева и осемдесет ст./ без включен ДДС, образувана при единични
цени по видове инструменти и материали за маркиране на база бройки, кутии и флакони,
описани в таблицата към ценово предложение на участника по приложения образец
/Приложение №9/, съответстващо на утвърдената техническата спецификация –
Приложение №2 от документацията за участие.
На второ място - „Би Енд Би Партнерс” ООД с ЕИК: 200454179, със седалище
и адрес на управление: гр.София 1000, р-н Красно село, ул. „Дечко Йорданов“ №3, ап.7,
община Столична, област София представлявано от Мартин Борисов в качеството му на
управител с предложена стойност на поръчката в общ размер на 128,60 лв. /сто двадесет
и осем лева и шестдесет ст./ без включен ДДС, образувана при единични цени по видове
инструменти и материали за маркиране на база бройки, кутии и флакони, описани в
таблицата към ценово предложение на участника по приложения образец /Приложение
№9/, съответстващо на утвърдената техническата спецификация – Приложение №2 от
документацията за участие.
МОТИВИ: Изпълнителите са избрани във основа на обявения от възложителя
критерий за оценка на офертите „най-ниска цена” (чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП).
Участниците са предложили горепосочените цени за изпълнение на поръчката,
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образувана при единични цени на артикулите по единични бройки, описани в таблиците,
съгласно Приложения №9. Представените оферти от участниците отговаря на
изискванията заложени от Възложителя и критериите за подбор, съгласно утвърдената
документация.
О П Р Е Д Е Л Я М:
II. За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез
закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на
дейностите по маркиране и дърводобив на нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок
от 24 месеца открита с мое Решение № 183/12.06.2020 г., както следва:
Участникът класиран на първо място - „Панда Експерт” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр.София 1000, р-н Сердика, ж.к. Банишора, ул. „Враня” №57-59,
бл.1, вх.1, ет.1, ап.1, община Столична, област София представлявано от Марио
Димитров в качеството му на управител.
Отстранени участници: Няма.
III. На основание чл.36а, ал.1, т.2 и т.5 от ЗОП, настоящото решение и
протоколите на комисията за провеждане на процедурата, да бъдат публикувани в
електронната преписка на обществената поръчка в Профила на купувача на интернет
страницата на ЮЦДП-гр.Смолян, в срока по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП.
IV. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква “а“ от ЗОП жалба срещу решението на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок
от получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр.
София, бул. Витоша № 18, с копие и до Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: */п/
/инж. Анатолий Елев - Директор на ТП „ДГС Смилян”/
*Забележка: Подписите са заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от
Регламент (ЕС) 2016/679
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