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Днес, 28.10.2021 г. в 11:10 часа в административната сграда на 

ТП „ДГС Места", с. Места, обл. Благоевград в изпълнение на Заповед 

№ РД-07-414/28.10.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Места" комисия в състав:

Председател: инж. Милена Петрова - заместник-директор на ТП „ДГС Места"; 

Членове: 1. Красимира Чучулаина - РСО, гл. счетоводител в ТП „ДГС Места";

се събра за да отвори, разгледа и оцени получената допълнена оферта от изпълнителя 
по Рамково споразумение № 118/01.11.2017 г. с оглед необходимостта от възлагане на 
обществена поръчка и сключване на договор с предмет: "Извършване на авариен 
ремонт на покрива на административната сграда на ТП ДГС „Места".

С изх. № 12-00-488/15.10.2021 г. година, от Директора на ТП „ДГС Места", 

с. Места, обл. Благоевград, е изпратена покана за допълване на оферта до 

изпълнителя по Рамково споразумение № 118/01.11.2017 г. с предмет: „Ремонт, 

реконструкция, проектиране, авторски надзор и строителство на сгради, съоръжения, 

вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на 

чл. 3, ал. 1, т. 1, 6. „6" от ЗОП, в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно 

предприятие ДП".

След прегледа на Регистъра за постъпилите оферти за участие, комисията 

констатира, че в деловодството на стопанството в определения срок е постъпила 

допълнена оферта от Обединение „Горски път" ДЗЗД гр. София с вх. № 09-01- 

1/25.10.2021 г. в 13:12 часа.

2. Айше Хюсеин - юрисконсулт в ТП „ДГС Места";
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Преди да се пристъпи към отварянето на офертата 

членовете на комисията подписаха декларация по по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че офертата е постъпила в запечатана непрозрачна 

опаковка, съгласно изискванията на Възложителя. При започването на заседанието на 

комисията не присъстваха представители на участника или упълномощени лица.

Комисията пристъпи към отварянето на офертата и проверка на представените 

документи. При прегледа на депозираната оферта комисията констатира, че 

Обединение „Горски път" ДЗЗД гр. София е представило всички изискуеми документи и 

същите са изготвени съгласно условията на Възложителя, поради което единодушно 

реши да се пристъпи към разглеждане на техническото предложение, което бе 

подписано от членовете на комисията.

Предложението е следното:

Предложеният срок за изпълнение на обществената поръчка е 120 (сто и 

двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на уведомление от 

Възложителя за получено разрешение за разходване на средствата и предаването на 

строителната площадка с Протокол 2 и/или 2а, като Обединение „Горски път" ДЗЗД 

гр. София поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с 

количествената сметка, изготвения проект и при стриктно спазване на чл.б (2), т. 7 от 

раздел VI. на сключено рамково споразумение № 118/01.11.2017 г.

Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е 

изготвено съгласно изискванията на Възложителя, като предложеният срок за 

изпълнение на договора не надвишава поставения такъв от Възложителя като 

максимално допустим.

С оглед гореизложеното Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото 

предложение, което бе подписано от членовете на комисията, и констатира следното:

Обединение „Горски път" ДЗЗД гр. София е предложило цена за изпълнение 

предмета на обществената поръчка в размер на 112993.05 лева /сто и дванадесет 

хиляди деветстотин деветдесет три лева 05 стотинки/ без ДДС.

След прегледа на ценовото предложение комисията констатира, че към него е 

приложен анализ на посочените единични цени, тъй като всички дейности, съгласно 

приложената количествена сметка, не са включени в ценова оферта към рамковото 

споразумение № 118/ 01.11.2017 г.

При така описаното по-горе във връзка с разпоредбата на чл. 22, ал. 6 от ЗОП, 

чл. 19 (1) от Вътрешни правила за планиране и разходване на средствата, заложени в 

Инвестиционната програма от Финансовия план на „ЮЗДП" ДП, 

гр. Благоевград, текущ и авариен ремонт и във връзка с чл.9 от същите правила, 

комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Места" да определи с решение 

Обединение „Горски път" ДЗЗД гр. София за изпълнител на обществената поръчка.



Настоящият протокол се състави на 28.10.2021 г. в един екземпляр и ведно с 

цялата документация, събрана в хода по разглеждането на представената допълнена 

оферта, се предава на 28.10.2021 г. на Директора на ТП „ДГС Места".

Комисия:

Председател: инж. Милена Петрова 

Членове: 1. Красимира Чучулайна: 

2. Айше Хюсеин:
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