МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ПАЛАМАРА”
Адрес: с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg

ПРЕПИС!
УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР ТП „ДЛС ПАЛАМАРА“ :........./П/.....................
Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
/инж. Севен Башлъ/
дата: 13.06.2018г
ПРОТОКОЛ №2
Днес 13.06.2018г. комисия назначена със Заповед № 299/06.06.2018 г. на Директора на
ТП „ДЛС Паламара“, на основание чл. 97 на ППЗОП, във връзка с чл.103 и чл.192 от ЗОП
се събра на свое второ редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на
изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка по реда на чл.178 и сл. от
ЗОП, чрез „публично състезание”
с обект на поръчката – доставка и предмет на
изпълнение: „Доставка по заявка при възникнала необходимост на строителни
материали за нуждите на ТП „ДЛС Паламара“. “, открита с Решение № ЗОП-2018-71/09.05.2018г. на директора на ТП ДЛС ПАЛАМАРА - с. Венец и с идентификационен номер
на поръчката в РОП 02711-2018-0090
Комисията е в състав, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Снежка Иванова – обслужващ юрист на ТП ДЛС „Паламара”;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Валя Димова – ръководител счетоводен отдел на ТП ДЛС „Паламара”;
2. Ергин Сюлейман – лесничей в ТП ДЛС „Паламара”;
3. Севгин Баки – лесничей в ТП ДЛС „Паламара”;
4. Мария Димитрова – счетоводител в ТП ДЛС „Паламара”;
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Мехмед Реджебов – счетоводител в ТП ДЛС „Паламара”
Присъстваха всички членове на комисията.
Комисията продължи своята работа на публично заседание с отваряне и
оповестяване на цeновото предложение на допуснатия участник в горепосочената
процедура.
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки,
изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно
документацията за участие.
Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете по
смисъла на чл. 57 ал.3 от ППЗОП.
Председателят на комисията обяви резултатите от разглеждането на
техническото предложение на единствения кандидат от предходния етап на
процедурата.
Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на кандидата по реда на
неговото подаване, отразени в регистъра за получени оферти в ТП „ДЛС Паламара”:
1. Кандидат №1 „ЕСЕ – СТРОЙ“ ЕООД:
- Предлаганата обща цена (сбор от единичните цени на предлаганите артикули)
за изпълнение на обществената поръчка е 541.30 лева (петстотин четиридесет и един
лева и тридесет стотинки), без ДДС.
Процента отстъпка, който ще бъде прилаган върху единичните цени е 10%.
Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на Кандидат №1.

С гореизложените ценови параметри, предложени от кандидата, комисията
закри публичната част от заседанието.
На закритото заседание на 13.06.2018г., комисията продължи своята работа с детайлно
разглеждане и проверка на изчисленията за формиране на предложената обща крайна цена за
изпълнение на поръчката .
Не бяха открити неточности или несъответствия в изчисляване на сборовете по
единични цени посочени от кандидата. С така установеното, комисията единодушно реши,
че в настоящата процедура не са констатирани предпоставки за отстраняване на кандидата от
участие в етапите на процедурата.
Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение
по критериите на утвърдената методика.
По Критерий: Предложена цена ( съгласно ценовото предложение на участника)
Предложена цена = (Ц min / Цп) х 50, участникът получава- 541,3/541,3 х 50= 50
точки
По Критерий: Отстъпка от цената в проценти ( съгласно предложението за
изпълнение на участника)
Отстъпка от цената в проценти = (Оп / Оmin) х 50, участникът получава10%/10% х 50= 50 точки
Комплексната оценка на участникът изчислена по следната формула съгласно
обявената методика е:
К компл. = Предложена цена + Отстъпка от цената в проценти = 50т. + 50т. = 100
точки
Комисията пристъпи към класиране в съответствие с предварително обявения
критерий по смисъла на чл.70 ал.2 т.1 от Закона за обществените поръчки, като единодушно
взе следното решение:
На първо място с получени 100 точки класира: Кандидат №1. ЕСЕ – СТРОЙ
ЕООД, ЕИК-201346854 на Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление: Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, представлявано от Айлин Хайрединова
Хълмиева – управител.
Комисията, след извършената класация, взе единодушно следното решение:
Предлага на Възложителя - Директора на ТП „ДЛС Паламара“ с. Венец, във
връзка с настоящата обществена поръчка да определи за изпълнител и да сключи
договор с класирания на първо място участник, а именно:
„ЕСЕ – СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК-201346854 на Агенцията по вписванията, със
седалище и адрес на управление: Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, представлявано от Айлин
Хайрединова Хълмиева – управител.
С това комисията обяви процедурата за приключила като цяло.
Настоящия протокол се състави в един екземпляр. Същият бе предаден за
утвърждаване на възложителя на 13.05.2018г.
Протокола, документацията по процедурата и офертите на кандидатите се предадоха
на съхранение в ТП „ДЛС Паламара“.
Комисия: 1. адв. Снежка Иванова ……/П/………… - Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
2. Валя Димова……/П/………… - Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
3. Ергин Сюлейман ……/П/………… - Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
4. Севгин Баки ……/П/………… - Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД
5. Мария Димитрова ……/П/………… - Заличено съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

