
УТВЪРДИЛ:
                                 ИНЖ. АТАНАС СПАСОВ

                                                                              ДИРЕКТОР ТП„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО                ЗВЕЗДЕЦ“
                                                     За директор на ТП „ДГС Звездец“

                                                                      Заместник- директор: инж.Данаил Кръстев
                                                                              Заповед за заместване № РД-17-563/15.11.2021г. 

                                          от Директора на ЮИДП ДП

ПРОТОКОЛ № 3

За отваряне на ценовите предложения

Настоящият протокол е изготвен от комисия, назначена със Заповед № 244 / 23 ное 2021 (вт) на Заместник- директор: инж.Данаил
Кръстев, Заповед за заместване № РД-17-563/15.11.2021г. от Директора на ЮИДП ДП по Открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от
ТП „ДГС Звездец "”.
Обществената поръчка е обявена с Решение № РД-10-201/ 14 октомври 2021 (четвъртък) 13:26 на инж. Атанас Спасов- Директор на
ТП "ДГС Звездец".

На 02.12.2021г. комисията в състав:

Председател на оценителната комисия

Гинка Георгиева Панайотова

Членове на оценителна комисия:

1. Наталия Асенова Едрева
2. Тинка Колева Хаджиева

пристъпи към отваряне и разглеждане на получените ценови оферти на допуснатите участници в обществената поръчка:

До крайния срок за декриптиране на подадените Ценови оферти - 02 дек 2021 (четв), 11:00:00, следните участници са декриптирали
ценовите си предложения:

1. OF609380 ПРИМЕКС ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 29 ное 2021 (пон), 10:00:58

2. OF621290 РЕЗЕРВИМПЕКС ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 29 ное 2021 (пон), 10:05:15

3. OF635818 АУТОКОМ 2 ЕООД
- Участникът е декриптирал заявлението/офертата на: 29 ное 2021 (пон), 13:14:26

Председателят на комисията декриптира и отвори декриптираните от участниците ценови предложения както следва:

ПРИМЕКС ЕООД - Подадена цена: 3 480,41 лв. без ДДС;

РЕЗЕРВИМПЕКС ЕООД - Подадена цена: 3 356,00 лв. без ДДС;

АУТОКОМ 2 ЕООД - Подадена цена: 3 223,59 лв.без ДДС'

Критерии за възлагане на поръчка:„Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от
ТП „ДГС Звездец“ за срок от 24 месеца  се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, с критерии за възлагане „най-
ниска цена“.

След като разгледа ценовото предложение, в съответствие с обявения критерий за оценка – „най-ниска цена” и на основание чл.58,
ал. 1 от ППЗОП, комисията предлага класирането  на участниците, както следва:
На първо място:  За  доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП „ДГС
Звездец“ за срок от 24 месеца  е класиран участник: „Аутоком 2“ ЕООД, с  подадена оферта от сумата в размер на 3 223,59
лв. без ДДС..
 На второ място участник за доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили, стопанисвани от ТП
„ДГС Звездец“ за срок от 24 месеца е „Резервимпекс” ЕООД с подадена оферта от сумата в размер на 3 356,00 лв. без
ДДС.
Отстранени от участие в процедурата участници няма.
Настоящия протокол се състави на 06.12.2021г. година .
На основание чл. 60 от ППЗОП следва да се изготви доклад и заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на
процедурата, да се предаде на възложителя за вземане на решение по чл.108 от ЗОП.
 

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията както следва:

КОМИСИЯ:



Председател на оценителната комисия

Гинка Георгиева Панайотова

Членове на оценителна комисия:
 

1. Наталия Асенова Едрева
2. Тинка Колева Хаджиева

 


	

