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от проведените засед!!т{ия 11а комисия н.вначеца оъс заповед.}'г! Рд-1о-124126.05.2о|7[' на
!иректора ва 1|1 {[с"влхово'' за полу{аване: разгле11ца!1е и оценка на оферти нрез открита процед)?а
за опреде.'г1ве 11а изпълнител на общеотвена поръчка с пред!1ет: ,.1|одцръ;кка па лесоктлтурни
прсгради !1 п1ц|!ерализавани ивиц11'' и }1а основание.|л'60 от [||{3Ф|!, Би докладва' яе:
Ёа 26.05.2017 г- в 10:00 чаоа, комиоия назначена съо заповед ш! Рд-10-124/26.05.2017г' на {иректора ва
1[1 ,{1'€"Блхово'' в състав :

[{редседател: июк'йзабсла иванова_ леовичей при тп дгс''в.ттхово"
!ленове:

димитърдимитров ториот

ди]\{итри1!а димитрова _ пом.леоничей при 1[! ![€''Блхово''
.{анитта 1{апрапова_ десничей при тп дг€''Блхово''
(тоявка |]енева счетоводител при тп ![€"Блхово''

Резервни чле].|ове:

ин'(. кирил 1{ирилов зам.директор при тп дгс.'влхово''
ит'к. живко сотиров лесниней при 1|1 [€ ''Блхово''ое събра със задача да разгледц оцепи и 1(]1асира по реда на тях{{ото поотъпване подаде11ите

оферти за възлагане 11а обцеответ1а поръчкц провеждава чрез открита процедура о горепосочения
предмст. комисията е в редовет1 състав! поради което в заоедапието вяма да вземат }частие резер€ните
{лепове. няма промяна на датата и часа на отварят1е !!а постъпилите предложе{{ия.

11редоедателят запоз11а члеповете на комисиятас правните и фактически основат{ия за работата и.
на (омиоията бе1де предотавен описък с учаотгтиците! (опто оа подали оферта за участие в наотояцата
процедура- предоедателят и членовете 1{а комиои,|та попълпиха декларация за отсъствие на
обстояте]'1ствата по чл'103, ал.1 от 3Ф[1.

Бидтто от входящия регистър! до изтичапе 1{а срока за подавагте гта оферти 17:00 чаоа на
25'05.2017 г' 

' 
в деловодството ца тп дгс ',влхово'' 

е постъпила 1 /една/ оферта от фирма:
вт 

''БАвнА 
_ Атаяас Баев'', гр.[ополовград - подаде11а личпо в 12:0з ч' на 25.0 5.20|7 г', с "

входящ ф [1Ф-05-9
Ба заосданието !{е приоъотва предотавител ва к€1пдидата и не присъстваха предотавители ва

средствата за маоово осведомяване.
комисията т1р11стьпи към отваряне на непрозрачната опаковка, оповести нейт]ото съдър)кавие и

пРовери за н'1личис на отде-ттен запечатат{ плик с нацпис ,,пРвдлАгАни цвнови пАРАмвтРи".
четирима от чле]1овете на комисията _ ин'('иза6ела иванова, ,(имитър .{имитров' стоя11ка пепева и
]]анина 1(апралова' подпиоаха техничеокото предложения и плика с падпис ',пРвдлАгА1]и цв1-1ови
[1АРА\{Б1Р|,1''. [|убличната част 1]а заседан'!ето на 1(омисията прикл1очи слсд извър1пва]{е |та

горепосочените действия в 10:з0часа.
в закрито заоед,11{ие ко!1иоията извър111и проверка по същество !1а до{у!{ентите {1амираци се в

о11аковките |{а кавдидатите за оъответствие о изиокв€ш{ията към личвото състояние и критериите за
подбор поставе!.1и от възлохителя, като ко11статира оледпото:

3а Фферта ш1 представена от вт 
''БАвнА 

_ Атаяас Баев''' гр.1ополовград се устаповиха
следвите шредотавет]и док)ъ[евти:

- непрозрачев запет1атан плик о 11адпис ,.|{редлагали ценови параметри''
_ отандарте1] образец за едивнйя европейски докумевт за обществени поръяки (ББ!Ф[1)
- оферта за 1вастие в открита процедура образец м1



- тех1{ическо предлоя(ение образец м2
- техническа опецификация - образец.}тгэ3
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задъл)](енията, свързатти с данъци и

ооигуровкп! опазване на окол|1ата ореда, закрила |1а заетостта и условията на щуд: когато е
прилохимо _ о6разец }[о6

_ бапкова референция от ''БАнкА дск'' в,\ц
- док:вателотва за ообствепоот ва 3 броя вериткен булдозер с !1аклонена лопата от клас т-170,

инвентар към тях
- до1€зателотва за собствецост на два броя колесни трактори и два броя пля' заедпо оъс

свидетелства за регистраци'| на горока и земеделска техника оъгласно 3Р1{3[1
- овидетелства за правоспоообност на трима водачи на тежка верижпа техника
- овидетелства за правоспособност на дв1ма водачи на колесна техника
€лед цялостната проверка па съдър)1(анието ва докр{ентите ко!1исията констатира' че

учаотт{икът е предстаз!!л всички изискуеми доку\{ецти. €ъщите са 1]едовни _ надлежво оформепи)
завере1.1и, подпис[1ни и подпечатани и удоотоверяват съответствие с изисква1{ията поотавени от
възло?т@те.пя.

11редвид гореизло:ке1тото ко!{исията ко|]статира' че участникът 0[ 
''БА8ЁА 

_ Атанас Баев'',
гр.[ополовград е предотавил воит|ки нео6ходими док),'1"тенти и офертата му отговаря на предварител{{о
обявените уоловия т1а възло)кителя. )/частникът е док:вап съответствието си с во!г|ки критерии
поставени от възложителя.

във връзка с ваправените ко1]статации' комиоията еди11оду1ппо ре1ши:
допус1Ф до по-нататъшно участие в процедуратд ка!|дидата Б1 ''БА[ЁА 

_ Атапас Басв'''
гр.тополовград

|1ротокола на коптисията бе1]1е изпратен на всички кат{дидати и бетпе публикуван на стравицата па
юидп ..профи1 на к) п)вача"'

Ёа 05.06.2017 г' в 10:00 чаоа, комиоия пазначена със заповед ш! Рд-10-124/26'05.2017г. на директора на
1[| ![€''Ёлхово" в състав :

председател: ин'(.изабела иванова _ леснитей при 1[1![€"!.:осово"
члег1ове:

димитър димищов 1орист

димитрина дпмитрова _ пом.лесничей при 1[1 .{[ €''Бтгхово'' :
.{апина !{апрапова лесничей при тп дгс''влхово''
€тоянка |]енева _ счетоводител при тп д[€''Блхово''

Резервни членове:
] . ин;*!. кирил кирилов зам.директор при тп дгс .,влхово"
2. ит'к. живко сотиров _ лесничей при тп дгс ',в']тхово''

се събра яа второ засед:111ие оъо задача да отвори' разгледа и клаоира пликовете с !!адпцо

''пРвд'11АгАни цвнови пАРАмвтР!['' на допуонатите кандидати. 1{омисията е в рсдовст{
съотав' поради което в заседа1{ието няма да вземат учаотие резервните члепове. на заседат{ието не
11рисъств€!ха предотавители т{а кат{дидатите! както и представители на средствата за масово
ооведомява{{е. няма промяна на датата и часа на отваряне на поотъпилите предло'(ения.

1{омисията пристьпи към отваряпе !1а плика с ]{адпис ,,пРвдлАгАни цвнови пАРА}4втРи"
1{а единствет1ия )частник в процедурата [т ''БА[нА - Ата|{ас Баев'" гр.[ополовград.

след отваряве па плика ''пРвдлАгАни цвнови пАРАмвтРи" председате.'1]{ на комиоията
обяви|

1. посочената ценова оферта е в оъответотвие о образец |1рилоясение }[э4 от
докумет1таци,1 1та за у]астие.

2. няма несъответствие мехду сбора на преддохените единични цеци и цосочените в
таблицата,

з. предложсг{ата обща стойност, изписана от (а[!дидата е 12155,00 лв /дванадесет хи]1яди
сто петдеоет и пет лев' 6ез ддс.

4. |1ооочсттата от кандидата стойяост 
'1е 

11адвишава про!нозната стойпост на възло)1{ителя.
5' ){еново:о предло'{е!|ие на у]ас1ника се доп)ска. тъй ка!о е в съо]ве!сгвие с

документацията за участие и изисква}|ията на възло)ките1'1.
на ооноват]ие чл'58 ац.1 от ппзоп и съобразяо критерия за възлагане ,,цай_ниска цена:'

комисията единодутп1|о взе следцото ре1пет{ие:



1{ласира на:
пьРв0 място кавдидат ппт 

',БАвнА 
_ Атанас Баев", гр.1ополовград с предлагана цена

12155'00 лв /двФ'адеоет х!!пяди ото петдеоет и пет лев' без ддс.
Ё1ФРФ място _ вяпта класиран кандпдат
на основание чл.60 от ппзоп (омиоията ще предостави на въздо)кителя до1{цад за

утвър)!цаване и предло)ке|1ие за ок'1точва!1е 11а писмег1 договор, който да вкл]очва пред.'!оже!{ията от
офертата на клаоирапия па първо мяото вт ,,БАвнА _ Атапас Баев''! гр.тополовгрдд.

комиоията приклточи второто си засед,|вие 11а 05.06.2017г. в 1 1:00 ч.
протокола тта комисията бе|пе пу6ликуван на страницата на }Ф||4||1 _ .,профил на к}'прача".

на осгтование чл.60 от ппзоп комисията предоотавя на възло'ките]т'! докпад за }.твърх{даване и
предложеппе за оклточвапе т{а писмен договор, който да включва предложенията от офертата на
клаоирания на първо място г]астник вт 

''БАвнА 
_ Атанас Баев''' гр.тополовград' като всп|очва към

него всишки про'околи и1!огвени в \ода на рабога:а на комисия',]а'

/д'к

9ленове:(

/ст.певёв'


