
Утвърдил Директор ТП ДГС Мъглиж:..................
..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП

П Р О Т О К О Л
Днес 02.06.2020г., в 13:30 часа на основание Заповед №185/02.06.2020г. на Директора на ТП 
ДГС Мъглиж,се събраха длъжностните лица за събиране,разглеждане, оценка и класиране на 
предложенията в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти 
с обява по реда на Глава двадесет и шеста от от Закона за обществените поръчки за 
определяне на изпълнител на общаствена поръчка с предмет: "Доставка на поливни 
системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП „Държавно горско 
стопанство "  Мъглиж" ,в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Красимир Димов - зам.директор при ТП ДГС Мъглиж 
ЧЛЕНОВЕ:
1. адв.Румяна Атанасова - юрист към ТП ДГС Мъглиж
2. Теодора Манчева - икономист при ТП ДГС Мъглиж

На 14.05.2020г. в профила на купувача,на интернет aflpechttps://dgsmugiizh.uidp- 

sliven.com/procedures/4317e публикувана обява с изх.№РД-10-164/14.05.2020г. за събиране 
на оферти за възлагане на горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 
офертите до 17:00 на 26.05.2020г.Едновременно с това на 14.05,2020г. на Портала на 
обществените поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката под ID 
№9098718.
В първоначално определения срок-17:00 на 26.05.2020г.не бяха получени определеният 
съгласно чл.188,ал,2 от ЗОП брой оферти,във връзка с което срокът на тяхното получаване 
беше удължен до 17:00 часа на 01.06.2020г.

До крайния срок за получаване на оферти 17:00 часа на 01.0б.2020г. са постъпили2/две/ 
оферти както следва:
1.Оферта с вх.№ ПО-05-13/1/26.05.2020г. в 10:26 часа от„80ДЕН СВЯТ" ООД, с адрес за 
кореспонденция: гр.СтараЗагора,кв. Кольо Ганчев,ул."Тракийка"№16,тел.0878330045,е-
mail:info(o)vodensviat.bq;
2.Оферта с вх.№ ПО-05-13/2/26.05.2020г. в 16:ЗЗчасаот„МАКОМИ ГРУП" ООД, с 
адресзакореспонденция:гр.Казанлък,ул."Георги Бенковски"№7, тел.0897777909;

Офертитеса представени в запечатани непрозрачни опаковки.Офертитеса постъпила в срок. 
Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и протокола по 
чл.48,ал.6 от ППЗОП.
На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Председателят и всички членове на комисията попълниха и представиха декларации по 
чл.51,ал.8 от ППЗОП.
При разглеждане на представените документи,комисията констатира следното съдържание: 

Представени документи от участник „ВОДЕН СВЯТ' ООД:
1.Образец на оферта, който съдържа, административни сведения за участника, опис на 
представените документи и декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. в) и г) от ППЗОП - Приложение
№ 1
2. Предложение за изпълнение на поръчката-Приложение №2;
3. декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 ЗОП- Приложение №3
4. декларация за липса на обстоятелства по чл. 55 ал.1, т.1 ЗОП - Приложение № 4
5. Декларация по чл.66,ал,1 от ЗОП
6. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици -Приложение №11
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7 .декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка -Приложение 
№12
8. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника, което е поставено в отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" - Приложение №8
9. Проект на договор;
10. Техническа спецификация;
11.Опис на документите;

Представени документи от участник „МАКОМИ ГРУП" ООД:
1.Образец на оферта, който съдържа, административни сведения за участника, опис на 
представените документи и декларация по чл. 39, ал.З, т.1, б. в) и г) от ППЗОП - Приложение 
№ 1
2. Предложение за изпълнение на поръчкзта-Приложение №2;
3. декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 ЗОП- Приложение №3
4. декларация за липса на обстоятелства по чл. 55 ал.1, т.1 ЗОП - Приложение № 4
5. декларация по чл.бб, ал.1 от ЗОП в която участникът заявява че няма да ползва 
подизпълнители - Приложение №7
6. декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици -Приложение №11
7. декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка -Приложение 
№12
8. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника, което е поставено в отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" - Приложение №8
9. Проект на договор;
10. Техническа спецификация;

Длъжностните лица констатираха,че представените документи отговарят на предварително 
обявените от Възложителя условия,валидни са като форма и съдържание,поради което 
единодушно решиха:
Допускат до оценяване и класиране участниците „ВОДЕН СВЯТ" ООДи „МАКОМИ ГРУП" 
ООД.Пристъпи се към разглеждане в детайли на офертата и приложените към нея документи.

I. Разглеждане на техническото предложение на участниците,които са допуснати и 
установяване на редовността му.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката на „ВОДЕН СВЯТ" ООД.
Участника предлага срок за доставка след заявка 3 работни дни и срок за замяна при
установени нарушения на качеството, или пакетировката след доставка на артикула 3 работни 
дни от уведомяването му.

Комисията разгледа предложението за изпълнение на поръчката на „МАКОМИ ГРУП" ООД.
Участника предлага срок за доставка след заявка 3 работни дни и срок за замяна при
установени нарушения на качеството, или пакетировката след доставка на артикула 5 работни 
дни от уведомяването му.

Предвид редовността на техническите предложения,комисията допуска до по-нататъшно 
участие офертите на двамата участника„ВОДЕН СВЯТ" ООД и „МАКОМИ ГРУП" ООД.

II. Разглеждане на „Ценовото предложение" на допуснатите оферти и установявяне на 
редовността им.Критерий за оценка на офертите: най-ниска цена.
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При отварянето и разглеждането на ценовитепредолжения на участниците Комисията 
констатира че същитеса в съответствие с минималните изисквания предварително обявени от 
Възложителя.
Ценовото предложение на „ВОДЕН СВЯТ" ООД е в размер на 4000.00 (четири хиляди лева)лв 
без ДДС за доставка на всички артикули посочени в техническата спецификация и ценовото
предложение.

Ценовото предложение на „МАКОМИ ГРУП" ООД е в размер на 3843.00 (три хиляди осемстотин 
четиридесет и три лева)лв без ДДС за доставка на всички артикули посочени в техническата 
спецификация и ценовото предложение.

В заключение комисията взе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Въз основа на спазването на изискванията за представяне на всички документи и направеното 
ценово предложение,Комисията класира за изпълнение на услугата : "Доставка на поливни 
системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство 
Мъглиж"

На I -во МЯСТО: „МАКОМИ ГРУП" ООД, с адрес за кореспонденция:гр.Казанлък, ул."Георги 
Бенковски"№7, тел.0897777909c предложена цена в размер 3843.00 (три хиляди осемстотин 
четиридесет и три лева)лв без ДДС

На II -ро МЯСТО:„ВОДЕН СВЯТ" ООД, с адрес за кореспонденция:гр.СтараЗагора,кв.Кольо 
Ганчев,ул."Тракийка"1М91б, тел.0878330045, e-mail: info@voden5viat.bq с предложена цена в 
размер на 4000.00 (четири хиляди лева)лв без ДДС

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Мъглиж да сключи договор с класирания на 
първо място кандидат.

Комисията приключи своята работа на 02.06.2020г. като настоящия протокол,заедно с цялата 
документация,събрана в хода на процедурата се предава на Възложителя съгласно чл.9б,ал.4 
от ППЗОП за утвърждаване и обявяване на изпълнител.

Председател: 1. ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 отЗОП 
/ Красимир Димов /

2.
Членове:

,.п..зал.съгл,чл.Зба,ал.З от ЗОП 3. 
/ Румяна Атанасова /

..п,.зал.съгл.чл.36а,ал,3 от ЗОП 
/Теодора Манчева /
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