МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ – СОФИЯ
«ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» ДП – ГР. СЛИВЕН

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО “ ИВАЙЛОВГРАД”

ВХ. № ПО-05-40/15.06.2020 Г.
ПРОТОКОЛ № 2
Днес 15.06.2020г. в сградата на ТП ДГС Ивайловград комисия, назначена
със Заповед № РД-10-160/08.06.2020г. на Директора на ТП ДГС Ивайловград,
за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка
на офертите в откритата процедура с предмет: ”Доставка на резервни части
за МПС по заявка на ТП ДГС Ивайловград”, открита с Решение № РД-10107/28.04.2020г., регистрирано в АОП под № 975604 , изменено с Решение №
РД-10-124 от 12.05.2020г, регистрирано в АОП под №978220, публикувано
обявление № ID 975606 в РОП в състав:
1.Председател : инж.Николай Хорозов- технолог в ТП ДГС Ивайловград;
Членове : адв.Анастасия Йорданова – юрист;
Валентина Катранджиева – счетоводител при ТП ДГС Ивайловград,
Се събра на открито заседание да отвори, разгледа и класира
представеното в плик „Предлагани ценови параметри”, ценово предложение на
допуснатият до този етап участник в процедурата. За датата, часа и мястото
на отваряне на ценовите предложения, участникът е информиран със
съобщение, публикувано в профила на купувача, съгл. чл.57, ал.3 от ППЗОП.
На заседанието на комисията не присъства представител на участника и
представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията констатира, че плика „Предлагани ценови параметри”, на
допуснатият участник. „МиК Монт Авто” ЕООД, гр. Монтана, е с ненарушена
цялост, има положен подпис на членовете на комисията и председателят
пристъпи към отварянето му.
Председателят на комисията оповести ценовото предложение на
участника:
1.
”М и К Монт Авто” ЕООД, гр. Монтана – ценово предложение в
размер на 13 171,30 лева (тринадесет хиляди сто седемдесет и един лева
и тридесет стотинки), без включен ДДС.
С тези действия приключи публичната част от заседанието и комисията
продължи работата си в закрито заседание.
При разглеждане на ценовото предложение на участника, комисията
констатира, че същото е съгласно приложеният в документацията образец,
надлежно попълнено и подписано. Предложението на участника е в
съответствие с изискванията на Възложителя поради, което комисията,

РЕШИ:

Класира допуснатия участник по предвиденият критерий „най- ниска цена„
както следва:
1.
„М и К Монт Авто” ЕООД, гр. Монтана – с предложена цена в
размер на 13 171,30 лева (тринадесет хиляди сто седемдесет и един лева
и тридесет стотинки), без включен ДДС
Предлага на Възложителя - Директора на ТП ДГС Ивайловград да сключи
договор за услугата: „Доставка на резервни части за МПС по заявка на ТП
ДГС Ивайловград” с класираният участник „М и К Монт Авто” ЕООД,
гр. Монтана, ЕИК:111589451.
В съответствие с разпоредбите на чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60
от ППЗОП, комисията ще изготви доклад за резултатите от работата си, който
в едно с протоколите и цялата документация ще бъде предадена на
Възложителя.
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Николай Хорозов – …………………………………
2. адв. Анастасия Йорданова – ........................................
3. Валентина Катранджиева– ............................................

