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пРотокол

о т дейността 11а коп.1исия' назначена със 3аповед л, Рд _10-11{/|]в.0]'2о\7 г. на |иректора на 1[1
|!_(' ".|1лхово" за разг,1е)1{дане .оценка и класира[|е на представените оферти за у!1астие в

обтт1ествена лоръчка;;а стойност по чл.20. ап'3 от 3Ф[1 с предш1ет : .'йзработка и досгавка г;а

(;орп:у''тяри по 3[.3,[Ф! и др. необходими б-п:т+т:<тт по задание на въз']]ожите-ця . за ну:т<дитс тта [[1
7г{|-(| ..Р.пхово" . открига с обяв;тение с ф 9065,199 от 2\.06.20|7 г.на АФ[ .

'{нсс . 06.07.2017 г. от 11:00 часа ,в гр.Блхово, комисия . назначена със 3аповед м Рд _10_

]46/06,0т.]017 г. на ]{иректора на 1[1 |[( ..Б.лтхово^' за разгле;'1(дане .оцен](а и класиране на
п:рё.1с т авснитс ос!ерти за участие в обществена поръчка на стойност по ч.;;'20. ап.3 от 3Ф11 с
пред\'1ет : ..|'1зрабо'т ка и доставка на форп:уляри по 3[. 3)1Ф! и др. необходишти бланки по задание
на възло)ки'1'е.]1я . за нуждите на [[1 А[€ ..Ё.ттхово" . откри'га с обявлегтие с .}[ч 9065,199 от 21.06.20]7
г.на А()[] . продължена с обявление за удъл)каване срока за получаване на оферти с.}.[ч 906579(т от
з0.06.201 7 г.тта АФ[] в със1'ав:

|!рслседател:
ин:к.}(ирил 1{ирилов зам!.дт.1ректор тп дгс ..Б"цхово"

{ленове :

1. !и:титър !имитров юрист
2' (тоянка |1енева счетоводите"т] при тп дгс..Блхово"
3. ин:к'14забе"ца иванова лесничей при [[| {[( ..Ёлхово"

'1. !иплитрина !иш:итрова- по\.{.леони'1ей при [[1 ![ ( ,.Блхово"
се събра в адми1{истративна'1'а сграда на [[{ |[( Блхово на засе!(ание

(-'тед ;:о:;учаване на представсните оферги и протоколи по чл.48. ап.6 от 11113Ф[1. ]!|)ед}'1

з!1!]очва]]е на своята работа всички членове на комисията . 11одписаха декларация за

обс'тс;я'т'е;тс-т'ва-т'а по ч"ц.1 03- ац.2 от 3Ф[]'
}{а основание чл.192 от 3Ф[] във връзка с чл.97. ш.3 от [1[13Ф[!- ко}1исията отваря ос!ер:и:е

по ре,1а на тяхн()то постъ11ване и обявява ценовите 1!редложения. [1ри извъртпване тла 1а']и

действия м0гат да присъстват представи1'е''1ите на у!1астниците .

Ф г тлрелставеттия про1'окол по чл.48. шт.6 от 30[] и досието на процедурата. }(ош: т.тс ия'т:г

кон статира с]1едно1о:
14пца подадени оферти ло крайния срок до 17: 00 часа на05.0].2017 г'' както следва :

1. .. влтвх' Боод ' с ['!{( 040,170310 със седат1ище гр',{им итровград обл'}асково . б}л. .-

!|л;ь:итър Б'цагоев".},,{с 1 . прелставлява11о о'; !{ирил €авов (авов в качес'гвото ]\,1у на }'правите-.т . с

п0стъ11и]1а в деловодс ! в0 | 0 }]а 11оделението оферта с вх.)\о А(;! - о9-229 12з.о6.?-011 г.: |0.44ч.



].,, д|'{ Б\'! А|:|,!{п;ве"попп:ънт'' воод, с |]|[( 201557566 със седа.'1ище гр.('о(.лия 1-т...( 1-:една
гора ,]\[с 8'1-86 .пре,:тс т авлява11о от 1,{ван Бссс-пинств !'ип':итров в качеството \1у 11а \ |{р:!ви ] е]|" с
||ос] ьп!']1а в -1е.]!0водството на |{о-1е]1сн||ето оферта с вх.3\го А(.(-09_2з з/ 29.06.2017 г. : 1 1.52 ч.

()бш броЁ1 на подаде11итс ог|ерти за це;]ия срок на обявяване на поръчкат.1 : 2 (,'тве).
{!яь:;,т вьртт:тти о(:ер т т.т за }'.1астие в процедурата.

1!а з;:седаттието на к()п.] }.1с}.1я1'|1 11я]\,1ат]1е предс 1авитсли на \'!!ас'] ницитс .

|(оттртсгтя'::т извъ|]|1]!.{ справка в пуб:ти.тната час| [1а 1'ърговскт.тя регистър отн0с||0 ак]):1,!|1()!()
с1,с'г0я|]ие н:| канди'1атитс подапи ос!ер га .

! {ре. тсе:атс.тят ]1а коп.{исия_га обяви рсда . пс: кс:1! гс:т ]!(е ||рогечс заседанието:
1.(-)тваряне на1 о||аковкитс с ос}ертите !1о реда на тяхното |1осгъг{ване. Ф: повсс'; явсттлс гт:т

,1ок} \!с|! | ите се съдър)+(а1_ в опак0вките 1.{ провсрка }1:1 съотве1'с'1'в}'1ст() и\{ с }]з| о ] вс]|1.1я

о п т'тс. ! дост'овс1эяваг!е на редовността н|] пре!с'гавени1е до|(у\{енти-11о огно||{ен}.1е на (ро])\|а-

пъ.1{{() 1 а и }.{ос говсря ван е на и ]и с к\ е[! и тс стбстц':яте_1ства.

].0бявяване и р|1з | 
'']|е}1(дане на технически'[ с предло)кен1тя на доп}'снатите \ ч11ст11!т ц{.{.

]..]):тзг:;ея:;1агтс и оповсстяване на це]]овите прид.]]о)'(ения 1.1 \.становяване н|1 редовнос ] га !!\1.
.1. 1(::ас иранс.
(с:п;исгтята пр1.!с]'ь||}.] къ['1 отваряне и раз1]]е7{{дане на подалени1'с оферти. за да 11р0вери д!| ]11 са

п]-)е.]с'гавени вси.1](и !]зиск):е1\,1и доку}'1е|{ти и да.'1и о'! ]'()варят на изисква]1ията. ]|осочени от
8 ь ;.:,:;кп:пс.:я н Ф6яв;-:тэ.

!{с;п; т.: с;.тя та ](онс1'.1тира. че офсртите на \'частниц}11е с:1 подадени в срок в запе!!ате!1и
!!сп]-)0зрачни ]|'!!.!кове. които !(ъп'1 \{о\'1ен|а на прове)(дане на засе,1а!{ие'[о са с ненар\1|!е]!а ця"10ст !{ .

1|е ) .!ас | }{1.1цитс отг()варят на из1.1сква11ията . посо.]ени в Фбявата ;та Бъзлохси ге:тя.

1{о:тттсияпа обяви це1товитс пре.1'1о'(ен!1я на у!1астниците по реда |]а тяхно1'о 11осгь1]в.1не а

!.|\1!'!п{0:

- ()т ..[.штех'' 800! гр.!ихтитровгра л 11.с)2 (четиридесет и че'1ирг1 ]1сва и девез',1есе | [1

двс ст()тинки )";ева без !!(. прелстав.пяваца сбора от сдини.тните с]ой11ости !!а вси1]](т,1

|]!.1:]0вс и брой артику"'тт.т о-т ]ехттическата спешифт.тт<ашт.тя на 8ъз.тст;тгите-пя :

- ()т ,,]['| в]!! Ай 2]п;вс,:опплънт'' ['0()д гр.софия 66.00 (тлестдесе| [{ ]шсст ).псв:т.бсз
]]!( . представ'цяваща сбора от един!1ч|1и1с стойнсэстг; на вси!]ки в!1дове и б1](|й ]]1гик\.{!! {'!

]ех н :.; ческст га с;;еш;.:фикашия на Бъзлсэтттите-пя .

(от:т'тст.тята \'станови че ]1енови гс 11рсд]1о)1(ения :]а изпъ'_1нение са г]рсдст|}вени съг]1.]сн(]
\ твъ[-).]сн1]я от Бъз'_то:кт;те;тя обра'зеш . о1'1'оварят на обявенитс (]т въ3;1о'1{ите-;|я 11]искв|1н|1я 1.! |!с
}::! |\3Б|\.!!1 ! п|){'| н{\!н:1|а, с]{)йнос! !3 !!огь|!кп!!.

|1:б_тичп;ага ча1ст от засе]а[:исто бе з;]крита и ко\1исията пристъпи къ]\'| оцег|ка и к']асира1|с ||а

о(;ертгтте '/}.!ас-) ни]1ите по критегия ..наЁт-ниска цена ' . посо!!ен о'] въ:]'1о'{(ит'с:тя в ()бяв;гта.

|{о:: ттсг;я л а }.1']вър1т1и к.11асиране как'] о с-1]едва :

- 11ърво ::ясто :,,Б'г11Б['' в00д 
' 
с Б!|!{ 0,10,170_110 със ссд.г]ице гр.дип.{}!тров! ра']1

с'тб':т.{асково.б1'.т...!;;пти';'ьрБ";ап'оев")\го1"пресгав:;яваноо1')]|рави|е'|я(ири"т('авств(авов
п]]е.1]|о'(ена !1ена от ,1:1.92 (нетиридесет и !{ет!{ри лева и деветдесет и две сто_! инк1.1 ) :пева бе з

АА(' - прсдстав,1яваца сбора о] едиг{!т!|ни ге с1ойнос1и на всички в}.1.]0ве и брой а1-ттикт';ти стт
']'ехгти.тестс::г:т спецификашия 11а въз'11о)1(итс..]1я . при обца |1рогнозна стстт]гтс;ст на по}]ъ!1](:1та -

200() (:цве х;.;"тя.,1гт )"':ева без !!('.
('рок тта изпълг{сттис 11а доставката 7 (седеп'т) дни.
- 3торо \1яст0 : ,, ди вм Ай ,{иве.,_:опп:ънт'' [ФФ! , с Б1'!( 201557566 със ссда|г1шс
;р.(|'э(лия 1,"п. ..(1эедна 1'ора ф 8,1-86 "прелставляван0 о 1' )']1рави1'с]]я }{вапп Бссс;:т':тло;; |т.: ь: г;-т рс:тв

1 !ре,{'-|о)(ената цена от 66.00 (тлес';':гесет и 1псст ) .пева без !!{(' т;1эе;тстав.]]яв:11!{а с!]ор;1 (|т

с.]!т!!!т!'!!т,11с стойности н! в(]]чки в]']1овс !! брой ортик1';ти от '1'ехн;'т.теска га ст;е;1+.'т(;и;сашт;я на

1] ;,з'п о;'т; ите-пя . при обш:а пРогн()зна стой]][)с ! ] }а !!оръ!{кат:1 - 2000 (:вс хи]]яди ) :1ева без ддс
('рс;к т;а }.1']!]ъ]|нение т{а доставка'|'а 7 (седепт) лтти.



- [{с':птисгтята предлага на възло)кителя да склю!]и договор 33 Бъ3.]|&г&г1ё на изпълнен|{ето !1а

с;бцествена'та порьчка с пре,1\|е1 : ..израбо|ка и дос'гавка на форму.пяри по 31'- 3,г|()! и:р.
необхо',1и::и б.;та;;ки по задание !1а въз]1о)]{итсля. за ]{у)'1(дите т;а [[! {[[ ..Б;тхс:во" с к]1ас}.!рания н:1

първ() \|яст() !!1.1стник -.. влтвх" БФФА. с вик 0,+0470310. със седа1и1т{е и адрес на \ |1рав''1е1{!{е

: ;'р.!'и птитровград об;'хасково . бул' .. !ип':итър Б.пагосв" }[о 1 . престав;тявано от \'прав1.1те]1я
(ири:п (авов [авов [1ред.тожена цена о1 4;1.92 (нетир;.т:гесе1'!1 че1'ири "|1ева и :свсдесст и.]вс
с'1о'г1'1пк}1 ),:ева бсз !!0 . ттрелс тав.]1ява сбора о! единичните стой}1ос1|1 на всичк1| вгт:овс гт бро||
,!г!]!к\.]|! ,'] !е\ни'!сск:]!з спешиг|;икзшия на Бьзло;т;и')еля. при ')бш:1 п11огно'зна с:ойнос: нз
п()ръчката - 2000 (двс хи.пядт.т ) лева без !!('

11 пт;эи ттрс:ло:т<сните о1' не1о други ус]1овия за изпъ-!1нение на поръчката :

- (|рок на и']]1ъ.1нен|1е на доставката 7(седешт) дни.
,(ог<.эвора,]а бъде стслто.тен слсд ](ато }'.1аст1{икът прсдстави и:]искуе\,1ите док\,}{ент!т по ч-т.58 о:

3()! [ - :т гтьтстттто :

1 .( вт..тдете:тство ']а съдип{ост на управителя :

1.}.]ос-т оверен ие о ! нАп . че дру]т!ествот() няп.1а :]адъл)|{ения 1(ъ}'1 дър)т(авата :

3.!:тос;оверенгте от Фбцина'т'а 1]о седапище'го п,]у. че дружес!вого ня!1а задъ'|1же11ия къ\{ ]1ея:
.1.:".:ос'тове1-:;ен ие от 0бщина Ёлхово . .1е дру}(сството няш1а задъл)1{енися къп.{ нея:
5.'\.]ос'гс)вс1эсттие . издаде11о. о'г ор''аните 11а изпъ..11ни1е]1ната агенция.. []тавна инспекция ||(' !р\-1а

че др}жесгвого г{е е ус1ановено с в]1язло в сила наказате'_1но постановление и'1[' съ.цебна решсние .

чс !1ри изпъ]111е1!ие !!а до]'овор за обтцествена поръч|{а е нару1лил ч-ц.118 . чл.128. чл ].{5 и ч-т.]()]-
3()5 от !{одет<са за тр\,да и;и ана;1оги.111и за:(ъ.]|)кения. установени с акт на коп.1петентен орган.
с'ь| ] ||1сно ']аконо.]]а |е.].ството на дър}1(авата. в която кандидатът и]1и участник'ь'г е \становен.

Бсгт.тки рстпсттия на кош1исия'га. отразени в настоящия [1ротоко-п са взети еди]!од\'|л|1о '

Ёаспоя:т(т'тят [1рсэтокол бе изготвен и подписа1] в ед}.]н екзе\'1]!.]!яр и бе пре,,гаген за

}'твър}(,]аване на Бъ3;то:тсите-гтя ( ведно с цялата докуп'1ентация по поръчката) на 07.07.2017 г.

Ёастояцият 11ро1око-!1 съ.цържа 3 / три/ страниши. съсгавя се и се 11од1!исва ог коп1исията !'!

|]о.]1.][е)кина)]твър)1(даванеоторга1{аоткр}{]1т1роцедурата.

(о!|!,![|,!9:

[11эедсс.:ате"т : ин;т(' 1{ирил (ири'тов- .........

9--тснслве : 1. ]]ип':итър !иппитров

2. 0тоягтка |1енева

3. интг.!1забела 1,1ваттова -

-{' !ип:п:т1,:::на !ип:итров;т -


