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.......………......
/инж.Светлин Водев/
Дата:09.06.2020 г.

ПРОТОКОЛ №2
от работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадени оферти за възлагане на
обществена поръчка, с предмет: „Възлагане на механизирана поддръжка на
съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради”,
открита с Решение № РД-10-95/28.04.2020 година на Директора на ТП „ДГС Карнобат”,
изх.№ ПО-05-26/28.04.2020 г., номер на преписка 02716-2020-0063 АОП, номер на
обявление в ОВ на ЕС 2020S/ 085-201891

Днес, 08.06.2020 г., в 10,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” на
основание Заповед № РД-10- 116/03.06.2020 год., както и в съответствие с взето решение
/Протокол № 1 /03.06.2019 г./ се събра комисията в състав определен със същата заповед и
изрично посочено по-долу, за да отвори ценовата оферта и да извърши окончателно
класиране на офертата на участника в откритата процедура с горепосочения предмет:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”;
ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;
2. адв. Жени Ранкова – юрист при ТП „ДГС Карнобат”
3. Валентина Райчева - счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;
4. инж. Даниела Лукова-Генчева– лесничей при ТП „ДГС Карнобат”.
Работата на комисията протече съобразно дневния ред описан в заповедта. Съгласно
чл.54, ал.2 от ППЗОП, отварянето на ценовите оферти се извършва публично и при
условията на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за което комисията е уведомила изрично участника по
електронната поща и обявила чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и
мястото на отварянето.
Председателят на комисията – инж. Христо Илиев, откри заседанието по отваряне на
ценовите оферти на допуснатия участник. На заседанието на комисията не присъстваха
представители на участника, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията показа плика с надпис „Ценово предложение”.
Комисията установи, че същия е запечатан, с ненарушена цялост и е подписан от всички
членове на комисията.
Комисията продължи работата си като отвори ценовата оферта на допуснатия
участник. Критерият за възлагане на поръчката е „най-ниска цена”, съгласно чл.70, ал.2, т.1
от ЗОП.
Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участника
„ДЪБРАВА” ЕАД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и

противопожарни лесокултурни прегради, открита с Решение № ПО-10-95/28.04.2020
година на Директора на ТП „ДГС Карнобат”:
В плика с надпис ценова оферта е поставено Приложение №4 – надлежно попълнено,
подписано и подпечатано ценово предложение съобразно приложения към документацията
образец - предложена е обща цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и
противопожарни лесокултурни прегради” в размер на 3553 лв. без ДДС.
След оповестяването на предложената от участника обща цена за изпълнение на
услугите, председателят на комисията представи ценовото предложение, за да бъде
подписано от членовете на комисията.
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа и констатира, че ценовите параметри на
участника са изготвени съгласо образеца на възложителя (Приложение №4).
Комисията допусна до класиране участника „ДЪБРАВА” ЕАД, тъй като ценовото
предложение съответства на избрания критерий – „най-ниска предложена цена”.
На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира единствения участник
„ДЪБРАВА” ЕАД, който при обща прогнозна стойност на поръчката от 3 553 лв. /три
хиляди петстотин и петдесет и три лева/ без ДДС е предложил цена за изпълнение на
услугата в размер на 3553 лв. /три хиляди петстотин петдесет и три лева/ без ДДС за
обществена поръчка с предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи
минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради
Настоящия протокол се състави и подписа от всички членове на комисията и бе
представен за утвърждаване на Възложителя.
На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящият протокол да се публикува в
профила на купувача на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4325.
КОМИСИЯ:
Председател:....... *П....................
/инж. Христо Илиев/
Членове: 1. ......... *П............
/Станка Банчева/

3. .......... * П.......................
/Валентина Райчева/

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

4. ...................... * П.............
/инж. Даниела Лукова - Генчева/

* Заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета

