ПРОТОКОЛ №2
Днес, 01.06.2020г, в 15:00 часа, , в Административната сграда на ТП “ДГС Стара
Загора”, в изпълнение на Заповед № РД-10-304/27.05.2020г. на Директора на ТП
“ДГС Стара Загора” инж. Иван Колев Чергеланов, се събра комисия в състав:
1. Председател: инж.Иван Гагов – зам. директор при ТП „ДГС Стара Загора“
Членове:

1. Румяна Атанасова – юрист на ТП „ДГС Стара Загора”;
2. Галина Стоянова – икономист при ТП „ДГС Стара Загора“;

със задача да продължи работата си по отваряне, разглеждане и оценка на
получените оферти, и да класира участниците в процедура за възлагане на
обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на Глава седемнадесета,
чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка чрез закупуване
на горска техника и прикачен инвентар за срок от 12 месеца“.
Комисията пристъпи към II етап от своята работа – проверка за пълнотата на
финансовите предложения в съответсвтие с изискванията за представянето им в
плик „Предлагани ценови параметри“ на единствения участник „ФАТУМ“ ЕООД .
Заседанието на комисията по отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ е
публично. На заседанието не присъстваха представители на участниците.
Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови
параметри” на участника „ФАТУМ“ ЕООД. Плика съдържа 1(един) брой
документи, а именно Образец №3, надлежно попълнен и подписан от законния
представител на дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер
както следва: обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 1000.00 /хиляда/
лева без включен ДДС.
С оповестяването на ценовото предложение на участника „ФАТУМ“ ЕООД
приключи публичната част на заседанието.
На основание чл.181,ал.4 от ЗОП, Комисията предлага следното класиране на
участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на
горска техника и прикачен инвентар за срок от 12 месеца“:
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К Л А С И Р А Н Е:

I-во място: „ФАТУМ“ ЕООД с предложена обща цена 1000.00 /хиляда/ лева без
включен ДДС.
II-ро място: няма класиран участник
В резултат на извършеното класиране Комисията предлага на Възложителя –
Директора на ТП „ДГС Стара Загора“ да сключи договор с класирания на първо
място участник „ФАТУМ“ ЕООД.
Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл.54,ал.7 от ППЗОП . След
подписването му да бъде публикуван в Профила на купувача на Възложителя и в
деня на публикуването му да се изпрати на участника „ФАТУМ“ ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (П) залич. на осн. Регл. (2016/679)
/ инж. Иван Гагов/
ЧЛЕНОВЕ:
1. (П) залич. на осн. Регл. (2016/679)
/ Румяна Атанасова /
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2. (П) залич. на осн. Регл.(2016/679)
/ Галина Стоянова /
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