МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
«ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ”
8400 гр.Карнобат, ул.”Москва” №1, тел. (факс): 0559/22159
e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР: ……….....*П......………......
25.02.2019 г. /инж.Светлин Водев/

ДОКЛАД
От комисия назначена със заповед Заповед № РД-10-59/21.02.2019 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат” за
разглеждане на постъпили предложения за сключване на договор с предмет: пряко договаряне с правно основание чл.182,
ал.1 т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и
железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат, за срок от 12 месеца”, открита с Решение № ПО-00-33 от
11.02.2019 г., публикувана в АОП в преписка 02716-2019-0011

Комисията се събра на 21.02.2019 г. в 11,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат”
на основание Заповед № РД-10-59/21.02.2019 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, се събра Комисия в
състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат” и ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка
Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”, 3. Жени Ранкова – юрист при ТП „ДГС Карнобат”,
На комисията е поставена задача да отвори, разгледа и оцени получената оферта и проведе преговори в
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез пряко договаряне с описания по-горе предмет.
1. Всички членове на комисията се запознаха със съдържанието на регистъра за подадени оферти за участие
в процедурата. Бе установено, че за участие в процедурата е подадена една оферта с № 11 по регистър, с вх. №
ПО-00-42 от 20.02.2019 г.година, постъпила в 10, 51 часа от „Бургас комерс” АД.
2. Всички членове на комисията подписаха декларации, в съответствие с разпоредбата на чл.103, ал.2 от
ЗОП.
3. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта.
Офертата на „Бургас комерс” АД е постъпила в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок като същата е
запечатана в непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. На същата е отбелязано, че офертата за участие се
отнася за процедура с предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за
нуждите на ТП ДГС Карнобат, за срок от 12 месеца.
Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката представена от „Бургас комерс”
АД, а именно:
1. Техническо предложение -Приложение № 4;
2. Приложение № 6.
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
4. Ценово предложение - Приложение № 5, поставено
5. Декларация по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и техните
действителни собственици- Приложение № 8;
6. Опис на представените документи
7.Оферта – Приложение № 3
При обстойно разглеждане на горепосочените документи, приложени към офертата на участникът,
комисията установи, че са представени всички нобходими документи и същите отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изпратената до участника покана и приложената документация за участие в
настоящата процедура. Участникът отговаря на минималните изисквания поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
посочени в поканата и приложенията към нея.
Комисията премина към следващия етап на процедурата, а именно разглеждане на ценовото предложение
на участника, представено за изпълнение на поръчката. Комисията установи, че „Бургас комерс” АД предлага
цена за извършване на услугата в размер на 878, 77 (осемстотин седемдесет и осем лева и седемдесет и
седем) лева без ДДС, както и 5 % отстъпка за закупуване на артикули извън посочените в списъка към
техническата спецификация-Приложение №1.

Предложената от участника цена не надвишана определената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прогнозна стойност.
Във връзка с гореизложеното, комисията единодушна РЕШИ:
Допуска „Бургас комерс” АД, представлявано от Тинка Йорданова Георгиева до провеждане на
преговори за сключване на договор по описаната по-горе процедура.
5./ На основание чл.67, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към провеждане на преговори за
определяне условията на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в поканата за
участие.
Участникът изрази съгласие с всички условия отразени в поканата и приложенията към нея, заяви че е
съгласен с всички клаузи на проекта на договор и не направи ново предложение като потвърди подаденото от
него ценово предложение. Председателят на комисията повторон попита дали ще бъде направено по-ниско
ценово предложение от участника в процедурата. Такова не бе направено, поради което комисията въз основа
на проведеното договаряне ЕДИНОДУШНО РЕШИ, че предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да сключи договор с
„БУРГАС КОМЕРС” АД, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, кв Победа, п.к. 214, ЕИК
102134440, представлявано от Тинка Йорданова Георгиева.
Заседанието приключи в 11,30 часа.
Настоящият протокол със състави на 21.02.2019 година в два еднообразни екземпляра (един за
Възложителя и един за Изпълнителя) и се подписа от всички членове на комисията без особено мнение, както
и от представителя на участника.
След утвърждаване настоящият доклад, съставен на 22.02.2019 г. ведно с утвърден протокол да бъде
публикуван в профила на купувача на Възложителя.

КОМИСИЯ:

Председател:................. *П............
/инж. Христо Илиев-зам.директор на ТП ДГС - Карнобат/

Членове: 1. ............ *П...........
/Станка Банчева-главен счетоводитл при ТП ДГС-Карнобат/

2. ............ *П...................
/адв.Жени Ранкова/

За „Бургас комерс” АД .......................... *П.................................
/Тинка Йорданова Георгиева- изпълнителен директор/

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

