УТВЪРДИЛ: залич. на осн. Регл.(ЕС) 2016/679
Директора на ТП „ДГС Стара Загора“
/инж. Иван Чергеланов/

ДОКЛАД
По чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60,ал.1 ППЗОП
от работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-10-396/21.07.2020г. на
Директора на ТП “ДГС Стара Загора” инж. Иван Колев Чергеланов, за резултатите
от проведената открита процедура по реда на Глава седемнадесета, чл.133 от
Закона за обществените поръчки с предмет „Периодична доставка чрез покупка
на електро и железарски материали за срок от 12 месеца“, 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. Мария Павлова – икономист при ТП „ДГС Стара Загора“;
Комисията на основание чл.103,ал.1 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП
проведе откритата процедура на три етапа, а именно:
І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и
подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“;
ІІ етап - Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с
изискванията за представянето му в плик „Предлагани ценови параметри“;
ІІІ етап – Класиране.
I. За извършените действия в I-ви етап комисията състави Протокол №1 от
21.07.2020 г, който беше публикуван в „Профила на купувача“ на същия. В
протокола са отразени всички представени от единствения участник документи,
които след разглеждане и оценка от Комисията са приети за напълно
съответстващи с критериите и изискванията на възложителя, а именно:
Оферта на участника „Багира“ ООД, представена в запечатана непрозрачна
опаковка с нeнaрушена цялост, която съдържа следните документи:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП на
ел.носител;
2. Образец № 1 – Заявление за участие;
3.Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на
поръчката.Членовете на комисията положиха подписи върху предложението на
участника за изпълнение на поръчката.
4. Плик „предлагани ценови параметри. Членовете на комисията подписаха
плика съдържащ ценовото предложение на участника.
5. Образец № 4 – Декларация съгласие със срока на валидност на офертата;
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6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проекто-договора;
7. Образец № 6 – Опис на документите съдъжащи се в офертата;
8. Образец № 7 – Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд;
9. Образец № 8 – Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП;
10.Образец № 10 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари (ЗМИП);
11. Образец № 12 –Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 4,5 и 7 от ЗОП;
12. Образец № 15– Декларация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
След оповестяването на всички документи съдържащи се в офертата на
участника „Багира“ ООД , приключи публичната част от заседанието.
Комисията продължи работата си на закрито заседание по разглеждане на
представените документи в офертата на единствения участник.
След цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП,
представени от участника „Багира“ ООД за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка чрез покупка
на електро и железарски материали за срок от 12 месеца“ за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, комисията установи, че:
• няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията,
включително нередовности и фактически грешки, поради което допуска
участникът „Багира“ ООД до следващия етап в процедурата.
Пристъпи се към разглеждане на Техническото предложение на единствения
участник.
В техническото си предложение участникът „Багира“ ООД декларира,че:
1.Се съгласява със срока на изпълнение на поръчката – 12 месеца или до
изчерпване на сумата, предвидена за обществената поръчка.
2. Срок на изпълнение на доставката: 1 работен ден след подаване на писмена
заявка от страна на Възложителя (не повече от 2 работни дни).
3. Се съгласява да доставя заявените артикули (включително и при
необходимост допълнителни сходни такива) през срока на действие на сключения
договор.
3. Се съгласява с мястото на изпълнение на доставката,а именно по заявка на
възложителя до: Административната сграда на Териториално поделение
„Държавно горско стопанство Стара Загора”, адрес: гр. Стара Загора 6000,
ул.“12-ти пехотен полк“ №22, обл. Стара Загора или директно закупени от
търговския обект на Изпълнителя.
4. Предлага срок за замяна при установени нарушения на качеството, вида или
други установени грешки при доставка на артикула 1 работен ден от уведомяването
им / не повече от 2 работни дни/.
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4. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в
техническата спецификация количества.
5. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на прогнозната
стойност на обществената поръчка.
6. Разполага с необходимото МПС за извършване на доставките.
7. Разполага с търговски обект за електро и железарски материали на
територията на град Стара Загора, находящ се на адрес: гр. Стара Загора, бул.
„Патриарх Евтимий“ №39
След разглеждане на Техническото предложение Комисията допуска участника
до следващия етап на процедурата.
II. 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 „Багира“ ООД.
Заседанието на комисията по отварянето на плик „Предлагани ценови параметри“ е
публично. На заседанието не присъстваха представители на участниците. За
работата си Комисията състави Протокол № 2 от 24.07.2020 г.
Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови
параметри на участника „Багира“ ООД. 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 в размер на 6145,99 /шест хиляди сто
четиридесет и пет хиляди и деветдесет и девет / лева без включен ДДС.
С оповестяването на ценовите предложения на участника „Багира“ ООД
приключи публичната част на заседанието.
На основание чл.181,ал.4 от ЗОП, Комисията предлага следното класиране на
участниците в обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка чрез
покупка на електро и железарски материали за срок от 12 месеца“
К Л А С И Р А Н Е:
I-во място: „Багира“ ООД с предложена обща цена 6145,99 /шест хиляди сто
четиридесет и пет хиляди и деветдесет и девет / 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 „Багира“ ООД.
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Този доклад се състави на 27.07.2020 г. и е предаден на Възложителя за
утвърждаване на същия ден заедно с цялата документация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: залич. на осн. Регл.(ЕС) 2016/679
/ инж.Иван Гагов/
ЧЛЕНОВЕ:
1. залич. на осн. Регл.(ЕС) 2016/679
2. залич. на осн. Регл.(ЕС) 2016/679
/ Румяна Атанасова /
/ Мария Павлова/
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