
ПРОТОКОЛ № 1
За разглеждане на представени обосновки съобразно дадени указания с Протокол 1 от 03.08.2021 и оценка на ценовите предложения

 

Днес 11.08.2021 год., в 14:30 часа, след изтичане на предоставеният 5 -дневен срок за представяне на подробна писмена обоснова на
участници Елтех ООД и Принтингхаус ЕООД , се събра комисия в състав:
Тодор Чакъров -председател
инж. Иван Сяколов - зам. директор в ТП ДГС Средец
инж. Стефка Чернева - лесничей в ТП ДГС Средец

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № РД-10-140/03.08.2021 Събиране на оферти с обява за
възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на
дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС „Средец"”.

В преходното заседание комисията отвори подадените оферти на допуснатите участници в обществената поръчка. Председателят на
комисията оповести декриптираните от участниците ценови предложения както следва:
ЕЛТЕХ ООД - предложена крайна цена: 975,70 без ДДС лв.
Принтинг хаус ЕООД - предложена крайна цена 949,00 лв.
Ди Ем Ай Дивеломпмънт ЕООД - предложена крайна цена 1 549,00 лв. без ДДС

Комисията контатира , че предложените от ЕЛТЕХ ООД  и Принтинг хаус ЕООД цени е с повече от 20%  по благоприята от
средната стойност на получените ценови предложения на участниците  в настоящата обществена поръчка. Ето защо и на основание
чл.72 ал.1 от ЗОП , изиска от участника ЕЛТЕХ ООД  и Принтинг хаус ЕООД подробна писмена обсновка за начина на  формиране
на единичните цени  на артикулите съгласно техничската спецификация , включени в детайлното ценово предложение, която да
бъде предоставена на комисията в  срок 5 дни от получаване на протокола.
В предоставеният срок участниците са представили исканата обосновка , като са мотивирали подробно начина на  формиране на
цените на отделните артикули и общата цена за изпълнение на израбоотката и доставка та формулярите предмет на обществената
поръчка.

Във връзка с всичко гореизложено, Комисията РЕШИ: приема представените от учасниците ЕЛТЕХ ООД  и Принтинг хаус ЕООД
подробни писмени обосновки за начин на формиране на предложената от тях крайна цена.  Допуска същите до по-нататъшно
участие.

С оглед на  това , комисията реши , че следва да премине към оценка и класиране на участниците  съобразно   предварително
обявения критерии „най – ниска предложена цена и обави следното класиране:

Първо място - с предложена най-ниска цена: Принтинг хаус ЕООД - предложена крайна цена 949,00 лв.
Второ мяст: ЕЛТЕХ ООД - предложена крайна цена: 975,70 без ДДС лв.

Отстранени оферти:-няма.
Комисията предлага на Възложитеят да сключи договор за изпълнение на услугата включенва в предмета на обявената поръчка с класираният
на първо място участник - Принтингхаус ЕООД 

В случай, че класираният на първо място учасник не представи всички изискуеми книжа, с които да докаже че отговаря на предварително
обявените условия и изисквания или не сключи договор с Възложителят в предвиденият срок, да се сключи договор с класираният на второ
място учаснтик.

Настоящият протокол се изготви на 11.08.2021г. Всички решения са взети с единодушие. Протокола да се представи на  Възложителя за
утвърждаване , след което да се публикува в платформата и едновременно с това да се изпрати на участниците.
КОМИСИЯ:
Председател на оценителната комисия

Тодор  Чакъров - правоспособен юрист
Членове на оценителна комисия:

1. инж. Иван Сяколов - зам директор в ТП ДГС Средец

2. инж. Стефка Чернева - лесничей в ТП ДГС Средец

1. Попълва се, ако е приложимо. В случай че информация за поръчката не подлежи на публикуване в „Официаленвестник“ на
Европейския съюз, текстът се заличава.

2. Ако няма обособени позиции,този текст се премахва.
3. Посочва се крайният срок за представяне на оферти.
4. Посочва се крайният срок за декриптиране на подадените оферти.
5. Посочва се крайният срок за декриптиране на подадените оферти.
6. Вслучай че няма участници,които не са декриптирали офертите си в срок,този текст се премахва.
7. В случай че няма участници, предложени за отстраняване от участие в процедурата поради не декриптиране на подадените

оферти в срок,този текст се премахва.
8.  Ако няма обособени позиции, този текст се премахва.



9. Оставя се приложимото в зависимост от това дали обществената поръчка е в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.
10. Оставя се приложимото.
11. В случай че няма участници, по отношение на чиито оферти е установена липса, непълнота и/или несъответствие на

информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, този абзац се премахва


	

