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пРотокол

|{нес. 26.07.2о17г. в гр. 0;тхово. комисия
!иректорана |[{ |[[ "Блхово" в състав:

о1-1ределена със !}аповед л! Рд-10-154126.07.20|]г. на

|{редседате.]1: ин)к. Атанас 3отов начацник [[}
11ленове:

1. ртн>к. [1етьо (иров - началник [€}
2. инж. 8забела Р1ванова - лесничей
3. €тоянка [[енева - счет0водител
,1. €не>кана Рнчева - }орист

се събра в 10:00 ч. на 1]аседа}{ие за прове)|{дане гта,.Фткрит конк\рс'' за възлагане на \'слуга с г]редп.|е1'

на процедурата:
".[{ехан;.:зирана почвоподготовка' залесяване и отглех!цане на н{):зосьздадените горски култури в обект'

$у 2|2011
[{рисъстваха всички ч'1]енове на комисията'

3аседанието се откри от 11редседателя на комисията. който обяви пред членовете й и присъства1ц}1я
|(андидат. че до из'г}-1ча[{е на срока за подаване на предлох(енията !з регистъра за участие в 11роцедурата е

рег|{с'гриран един кандидат:
1. Б1 ,,Баена _ Атанас Баев'', седа"']ище и адрес на упра!в.]1ение гр.[ополовград! обл. )(асково.

община |ополовград, у;1. ,.€вети (лимент Фт'ри,1ски'' 1\э 2^ с удостоверече м
20|60222101915 от 22.02.2016 г. от Регистъра за Агеттция по вписва||ията' Б}]1(1А1:
126085222. кандидат за обект !{у212017.

|1реди да започне отварянето тта ,,|1редлох{ението'', комисията !1ровери самоличността на кандидата,
ка1'о установи" че той се шредставлява от управителя Атанас Баев.

|{редседателят обяви състава на ко1\,{исия'та и след запознав.1не с регистъра на офертите. всич](и
членове подписаха декларация по нл.21, ал.6 от Ёаредбата.

1{омисията прис'тъпи към отваряне' разгле}кдане и проверка на |1рилох{ените и изискуеми докумен1 и

в ,,|1релло)кението.. на допуснатия кандидат' като констагира сле,'1ното: "

!{андидат .]\} 1: 0 1 ,,Баена _ Атанас Баев'' 
' 
представи всич](!] необходиш:1и документи посоче1{и о1'

Бъзложителя.
(омисията описа, представените изискуеми докумен'ти и ()писа се !]рилага къ]\1 настоя!{1ия1'

протокол.
( ледц извър1ше]{ата провер!(а' комисията е единоду1шна" че }1орш1ативните изисквания ']|}

01(о|\,1г{ле1(товане и !1рилагане на изискуем1{те докуме1]'ги за уч|1стие са спазени от кандидата |1 1_о

_10т1уска до по нататъ1пно уъ1астие.
}(омисията пристъпи към отваряне на плика ..[|ред.;тагана |{ена'' на кандидата и оценка }{а

!{ритериите за икономически ттай-изгодна оферта.

1.[1рел.тпо;кена цена _ !{1 :

йаксптплална оценка в бр. тонки _ 100;
1е>кест в процент спряп{о максималната оценка _ 60"А;
к1:(1(т|п/(п)х 100;
1{ъдето:
(пт|п - най - |{иска предлоя{ена цена от участник в !1роцедурата;
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!п - цена' предло)кена от конкретния кандидат;

}частникът предложи цена от 20814з.49 лв без ддс.
к 1 :(208 1 4 з .49 12081 43.49)х1 00=1 х1 00:1 00т.

2. 0пит на участника при изпълнение на договори за дейносттт, сходни с предп{ета на настоящата
процедура на територията на !Ф|{[|! €ливен за пос.педните две години _ (2 :

1\4аксимална оценка в бр. тояки _ 100;
1е;кест в г|роцент спрямо максималната оценка _20"%;
1очките се присъждат т]а базана площта, върху която са извър1пе}]!.{ механизирана почвоподготовка.
3алесяване и отгле)1{дане на новосъздадените горски култури' както следва:

/{о 500 дка. - 20т.
Фт 501 до 750 дка. - 40т.
9т 751 до 1000 дка. - 60т.
Фт 1001 до 1з00 дка. - &0т.
Ёад 1300 дка. - 100 т.

йеха*тизирана почвоподго1'овка, за.]|есяване и отглех{дане на новосъздадените горски култури над 1300
дка, съгласно прилох{ените документи.
(2=100т.

3.1ехнртческа обезглеченост _ (3 :

Р[аксрпмална оценка в бр. то\ки - 100;
1еэкест в процент спрямо максималната оценка _ 10%';
(ъдето (3 са брой технически средства собственос1' на кан;{ида1а или наети над изискуеш{ия за

участие минимум. предло:т{ени за изпълнение на услугата (миг*глмум 3 броя вериэкен булло]ер с
наклонена лопата от клас т-130 или 'г-170 |с \,{инимацна мощност 130 тс.с/. инвентар къ\{
тях./изкоренител.булдозерна !Редба| и колесен трактор с мин. мощнос1' 280 к.с. окомплек'1'ован с
!предер (мулнер) за разтро[паване (мелене) на пъни до 14 см и храс'т[|' колесен т'рактор с
}!|!н.ш!ощност 280 к.с. ок0!}!плектован с ротор за раздробяване |!а пъни с диаметъ! ло 60см).

Бдин бр. - 80т.

!ва бр. - 90т. \'|ри и г1овече бр. - 100т.
[(андидатът е представил изискуема техника и р1нвентар, съгласно докуш1ентацията над и:]искуеп,{ия
}.1инимум.
(3=100т.

4.Брой работници над и3искуемия за участие в процедура'га минимум' назначени |{а .|.руд0в

-|оговор _ [({ :

Р!аксимална оценка в бр. тонки _ 100;
?еясест в процент спрямо макс!!малната оценка * |0о1';

Фт 1 до 10 човека над минимума - 80т.
Фт 1 1 до 15 човека над минимума - 90т.
Ёад 15 човека над минимума - 100т.

йзискуемият минимум е ] 6 бр. 1{андидатът представи 25 човека н.[ети на трудов договор.
1{3=100т.
опРвдшлянв нА комплшкснАтА оцвнкА нА ФФБР[ \1А:

[( =...х1(1 + ...х(2 + ...х|(3 + ...х[(4
(ъдето:
( _ комплексна оценка на офертата;
к1, к2, к3, к4, _ оценки по съответните показатели' из!!1{с.пени по-горе.
[ _ кофиц[|ент|! |}а те)кест на съответните показатели в к0}'|!лексна'|'а 0ценка.

(=60 %' х 1 0 0+20оАх100+ 1 0 7о х 1 00+ 1 0 7,х 1 00=
=0.6х1 00+0.2х1 00+0.1х100+0. 1х100=
=б0+20+10+10=100т.
!{=100т.
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, резултат на изчислените критериу|за оценка се получи следното класиране:
3а обект ]\! 2/2017
[1ърво място: Б1 ,,Баена _ Атанас Баев'' с 100 точки.
Бторо място: няма кандидат
1]еновото предложение на кандидата бетпе описано от комисията в таблица, която се прилага къ\{

този протокол.
|{редседателят на комисията обяви горните резултати от |'роведения открит конкурс и закри

заседанието в 1 1:00ч.

|1рилох<ение:
- ||4звлечение от,.Регистъра на предложенията" - 1 брой;
- Фпис наизискуемитедокументи накандидата- 1 брой;
- 9писнаценоватаоферта- 1 брой.

Ёастоящият протокол съдър)ка три (1) страници, съставя се и се подписва от комисията и

подлех{и на утвър)кдаване от органа открил процедурата.
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