ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”
БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”

Габрово 5300, ул. „Бодра смяна” 3, тел./факс: 066/ 801 277, e-mail: project@centralbalkan.bg

ПРОТОКОЛ
№ 3 /22.10.2019 г.
Днес, 22.10.2019 г. в 13:30 часа, в стая 301, III етаж, в Централен офис на Дирекция
„НП Централен Балкан“, комисията, назначена със Заповед № РД МВ 23/25.09.2019 г.,
изменена със Заповед № РД МВ 23(1)/22.10.2019 г. на Директора на Дирекция „НП
Централен Балкан“, за провеждане на „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ”, открито с Решение №
РД МВ 19/02.09.2019 г. на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан“ за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по
дейност 16 и табели (информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни)
по дейности №№ 3, 5 и 12 от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и
опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан",
Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", само по отношение на Обособена
позиция №1: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по дейност 16 и
табели (информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни) по дейности
№№ 3, 5 и 12“, съгласно предварително обявените условия на Възложителя, проведе
открито заседание на основание чл.57, ал.3 от Правилника за Прилагане на Закона за
oбществените поръчки (ППЗОП) за обявяване на резултатите от оценяването на офертите по
другите показатели и отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до
този етап участници.
Комисията заседава в пълен състав, както следва:
Председател:
адв. Ганка Андонова Йост – правоспособен юрист, адвокат, вписан в Адвокатска
колегия – Варна, външен експерт;
и членове:
1. Антон Христов Станчев – Директор на Дирекция „БКО“, ДНПЦБ, Ръководител на
екипа за управление на проекта (ЕУП), с професионална квалификация – биолог;
2.
Лемоня Апостолос Делуди - Главен експерт в Дирекция „Административна,
финансова и правна дейност“ (ДАФПД), ДНПЦБ, член на ЕУП – Счетоводител, с
професионална квалификация – икономист, на мястото на Даниела Тотева Кръстева –
Старши експерт в отдел „БППП“, ДНПЦБ, член на ЕУП - Служител, отговорен за
„Информация и комуникация“, с професионална квалификация – бизнес администрация,
поради използването на разрешен платен годишен отпуск от лицето и обективна
невъзможност да участва в заседанието на комисията.
Новият член на комисията беше запознат с нейната работа до настоящия момент и с
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участниците в процедурата.
След получаване на информация за участниците, новият член на комисията подписа
декларация по чл.103 ал.2 от ЗОП, като несъответствия и основания за отвод не бяха
установени.
Преди започване на работата на комисията председателят и съобщи, че в изпълнение
Решение на комисията, и в съответствие с чл. 57, ал.3, от ППЗОП на 17.10.2019 г.
участниците в процедурата са информирани за датата, часът и мястото за отваряне на
ценовите предложения, чрез съобщение публикувано в Профила на купувача, на интернет
страницата на Дирекция „НП Централен Балкан“, в електронната преписка на Обществената
поръчка.
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците
и на средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията, пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите
предложения на допуснатите до този етап участници по реда на подаване на офертите както
следва:
1.ОФЕРТА ОТ ОБЕДИНЕНИЕ
„КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С
УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ” ЕООД, ЕИК 831708140 И „ФОКАС 2” ЕООД, ЕИК 175257807:
Комисията констатира цялост на плика, председателят го отвори и се установи
наличност на изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото
предложение.
Участникът предлага единични цени, по отношение на всички артикули в поръчката
и обща цена за изпълнението й в размер на 199 144.00 лв. без ДДС, при която да извърши
доставката.
След детайлно разглеждане на представената от участникът ценова оферта,
комисията констатира, че същата отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя, аритметично вярна е и съдържа всички необходими документи.
Предвид изложеното по-горе,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до участие в следващия етап от процедурата участника ОБЕДИНЕНИЕ
„КАС ТРЕЙДИНГ“, ГР. СОФИЯ С УЧАСТНИЦИ В НЕГО: „ГАМА ЕНД ТРЕЙДИНГ”
ЕООД, ЕИК 831708140 И „ФОКАС - 2” ЕООД, ЕИК 175257807.
2.ОФЕРТА ОТ „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК
201557566:
Комисията констатира цялост на плика, председателят го отвори и се установи
наличност на изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото
предложение.
Участникът предлага единични цени, по отношение на всички артикули в поръчката
и обща цена за изпълнението й в размер на 137 510.00 лв. без ДДС, при която да извърши
доставката.
След детайлно разглеждане на представената от участникът ценова оферта,
комисията констатира, че същата отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя, аритметично вярна е и съдържа всички необходими документи.
Предвид изложеното по-горе,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до участие в следващия етап от процедурата участника „ДИ ЕМ АЙ
ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, ЕИК 201557566.
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3.ОФЕРТА ОТ „ЕЛМАЗОВИ“ ООД, ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375:
Комисията констатира цялост на плика, председателят го отвори и се установи
наличност на изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото
предложение.
Участникът предлага единични цени, по отношение на всички артикули в поръчката
и обща цена за изпълнението й в размер на 189 123.00 лв. без ДДС, при която да извърши
доставката.
След детайлно разглеждане на представената от участникът ценова оферта,
комисията констатира, че същата отговаря на предварително обявените условия на
Възложителя, аритметично вярна е и съдържа всички необходими документи.
Предвид изложеното по-горе,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Допуска до участие в следващия етап от процедурата участника „ЕЛМАЗОВИ“ ООД,
ГР. ГАБРОВО, с ЕИК 200543375.
Комисията пристъпи към проверка на ценовите оферти, съгласно изискванията на
чл.72 от ЗОП.
Съгласно чл.72, ал.1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с
цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. В
настоящата обществена поръчка, такова предложение се явява оферираната от участниците
обща цена за изпълнение на поръчката в ценовите им предложения.
След отваряне на Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите
на всички допуснати до този етап в процедурата участници, комисията констатира, че по
отношение на показателя „предлагана цена“, подлежащ на оценяване, са налични
предложения с числово изражение от допуснатите участници, които съдържат с повече от 20
на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка.
Поради горното,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
На основание чл.72, ал.1 от ЗОП да се изиска подробна писмена обосновка за начина
на образуване на предлаганата цена за изпълнение на поръчката в срок от 5 дни, считано от
датата на получаване на искането от участника: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД,
гр. София, ЕИК 201557566.
Комисията приключи своята работа и състави настоящия протокол на 22.10.2019 г.
и реши да продължи своята работа, след получаване на обосновката.
Председател: ………/п/…………...
Адв. Ганка Йост
Членове: ………/п/……………
Антон Станчев
………/п/…………….
Лемоня Делуди
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