ПРОТОКОЛ

№2

От работата на комисия, определена със Заповед № РД 52-31/14.07.2017 г. на министъра на
земеделието, храните и горите, определена да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и
класира подадените оферти по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на информация за
цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерството на
земеделието, храните и горите (МЗХГ)".
I. Заседание
На 18.07.2017 г. от 11.00 ч., комисия, определена със Заповед № РД 52-31/14.07.2017 г. на
възложителя в състав:
Председател: Таня Накова - Гайдажиева - държавен експерт
стратегическо планиране" /АСП/;
Членове:
Стефка Илиева - държавен експерт в дирекция АСП;
Катерина Павлова - младши експерт в дирекция АСП;
Иво Янчев - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" /ОП/;
Евгени Павлов - старши юрисконсулт в дирекция ОП.

в дирекция

„Анализ

и

се събра на закрито заседание в 14:00 часа, в сградата на МЗХГ, за да продължи работата си по
разглеждане и подробно запознаване с техническото предложение на участника.
След

подробно

запознаване

с

предложението

за

изпълнение,

комисията

констатира,

че

участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39, ал.З,
т.1, б."б" от ППЗОП, заложени от възложителя в документацията за участие в процедурата.
С оглед на гореизложеното комисията реши:
Допуска участника „Система за агропазарна информация" ЕООД до оценка и класиране.
След извършване на горните действия, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията реши да
публикува в „Профил на купувача", както и да уведоми участника за отварянето и обявяването на
ценовото предложение, поставено в плик "Предлагани ценови параметри" на 21.07.2017 г. в 10:00
ч., в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите - гр. София, бул. „Христо Ботев"
№ 55, зала „Киносалон".
II. На 21.07.2017 г. в 10:00 ч., в Министерството на земеделието, храните и горите, зала „Киносалон", в
изпълнение на заповед № РД 52-31/14.07.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите се
събра комисия, за да отвори плик "Предлагани ценови параметри". Комисията в състав:
Председател: Таня Накова - Гайдажиева - държавен експерт в дирекция „Анализ и
стратегическо планиране" /АСП/;
Членове:
Стефка Илиева - държавен експерт в дирекция АСП;
Катерина Павлова - младши експерт в дирекция АСП;
Иво Янчев - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" /ОП/;
Евгени Павлов - старши юрисконсулт в дирекция ОП, отвори плик "Предлагани ценови параметри"
и оповести ценовото
присъстваха:

предложение

на участника.

При

отварянето

на

ценовото

предложение

Мирослава Дукова - управител на участника,
Петя Петкова - представител на участника.
Комисията отвори плик "Предлагани ценови параметри" и оповести ценовото предложение на
участника в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на

информация за цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ).", както следва:
Предлаганите ценови параметри на участника са както следва:
Общата цена за изпълнение на поръчката, е 360 ООО лв. без ДДС или 432 ООО лв. с
включен ДДС.
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След приключване на горните действия комисията продължи своята работа на закрито заседание,
където констатира, че ценовото предложение и хонорар сметката към него отговарят напълно на
изискванията на възложителя.
След извършване на горното комисията направи следното класиране:
1-во място: „Система за агропазарна информация" ЕООД - с предлагана обща цена за
изпълнение на поръчката: 360 000 лв. без ДДС или 432 000 лв. с включен ДДС.
Във връзка с изложеното по-горе, комисията предлага на възложителя за изпълнител на поръчката
да бъде избран участника „Система за агропазарна информация" ЕООД, с когото да бъде сключен
договор за изпълнение.
Комисията състави и п о д т
ппптокол в 1 /един/ екземпляр на 21.07.2017 г.

Катерина Павлова

Иво Янчев

Евгени Павлов
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