
                        “ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП СЛИВЕН 
               ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО” 

                      6300 гр.Хасково, бул.”Раковски” №6 , тел.:038/66-22-32 ; 62-46-67; 66-44-05, факс: 038/66-22-32 
 

П Р О Т О К О Л  
 №1 

 
 Днес, 18.06.2018 г., на основание чл.57, ал.7 от Правилник за 
прилагане на Закона за обществени поръчки, комисия назначена със 
Заповед № РД-10-112/18.06.2018 година  на Директора на ТП ДГС Хасково  
в състав: 

Председател:  Шенер Енвер  гл.-счетоводител ТП “ДГС Хасково” 
       Членове:  1. Фани Христова – правоспособен юрист 
    2.инж.Христо Славчев –Началник ГСУ при ТП ДГС Хасково 
   3. Милен Костов –пом.лесничей при ТП"ДГС Хасково" 
   4. Мария Генова -домакин при ТП"ДГС Хасково", 
 

се събра на открито заседание от 10:00 часа в административната 
сграда на ТП ДГС Хасково, гр.Хасково за провеждане на открита процедура 
по реда на Закона за обществените поръчки, за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Техническо обслужване МПС, включващо основен и 
текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на 
резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост 
на ТП „ДГС Хасково” за срок от 24 календарни месеца, открита с Решение 
№ РД-10-84/08.05.2018 г. на Директора на ТП ДГС Хасково.  
 Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на ЗОП,  ППЗОП  и 
условията съгласно  документация за предмета на услугата. 

В законоустановения срок до 16:30 часа на 15.06.2018г. са постъпили  
2 оферти: 

1. „Стил - 96” ООД, ЕИК 108009269, представлявано от Георги 
Петров Петров-управител и с адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, 
ул.”Заводска” №1, офертата е входирана в деловодството на ТП ДГС 
Хасково в 14:12 ч с вх.№ПО-05-19/13.06.2018г.  . 

2. „НАР” ООД, ЕИК 126634404, представлявано от Музафер Хабиб 
Рамадан -управител и с адрес за кореспонденция: гр.Хасково, ул.”Таню 
Войвода” №11, офертата е входирана в деловодството на ТП ДГС Хасково в 
14:36 ч с вх.№ПО-05-20/15.06.2018г.  . 

На заседанието присъства представител на участника „НАР“ООД – 
Музафер Хабиб Рамадан. 

Преди да постъпи към отваряне на офертите, членовете на комисията 
подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  
 Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представените 
оферти по описания в регистъра ред:  

I. „Стил 96” ООД  ЕИК 108009269, при проверка на представената 
оферта, комисията констатира: 

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с 
ненарушена цялост адресиран до Възложителя, с посочен предмет на 
поръчката и адрес за кореспонденция на участника в процедурата. Пликът 
е оформен съгласно изискванията на документацията за участие в 
процедурата и може да бъде отворен. 



2. След отваряне на опаковката се установи, че той съдържа 
запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"  
както и техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

Плик  „Предлагани ценови параметри” се подписаха от трима членове 
на комисията и представител на кандидата „НАР“ООД.  

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи 
и преценка за съответствието им с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 Участник № 1 „Стил 96” ООД  , е приложил следните документи: 
1. Списък на приложените документи- подписан и подпечатан от 
участника; 
2.  Оферта по образец /Образец № 1/; 
3. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за  участника в съответствие с изискванията на закона и 
условията на възложителя /Образец № 2/; 
4. Техническо предложение / Oбразец № 3/; 
5.Декларация за съгласие с клаузите на проекто -договора / Oбразец № 5/ 
6. Декларация за срока на валидност на офертата /Образец № 6/; 
7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд /образец № 7/ ; 
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник - /Образец № 8/; 
9. Запечатан непрозрачен плик, обозначен „Предлагани ценови 
параметри”; 

Комисията  установи, че участникът „Стил-96“ООД гр.Кърджали 
отговаря  на всички изисквания на възложителя, тъй като е приложил 
всички изискуеми документи, отговарящи на предварително зададените 
критерии, поради което следва да бъде допуснат до следващия етап – 
разглеждане на техническото предложение. 

II.  „НАР” ООД  ЕИК 126634404, при проверка на представената 
оферта, комисията констатира: 

1. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с 
ненарушена цялост адресиран до Възложителя, с посочен предмет на 
поръчката и адрес за кореспонденция на участника в процедурата. Пликът 
е оформен съгласно изискванията на документацията за участие в 
процедурата и може да бъде отворен. 

2. След отваряне на опаковката се установи, че той съдържа 
запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"  
както и техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

Плик  „Предлагани ценови параметри” и техническото предложение 
за изпълнение на поръчката се подписаха от трима членове на комисията , 
без да се разглеждат по същество.  

Участник № 2 „НАР” ООД  , е приложил следните документи: 
1. Списък на приложените документи- подписан и подпечатан от 
участника; 
2.  Оферта по образец /Образец № 1/; 
3. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) за  участника в съответствие с изискванията на закона и 
условията на възложителя /Образец № 2/; 
4. Техническо предложение / Oбразец № 3/; 
5.Декларация за съгласие с клаузите на проекто -договора / Oбразец № 5/ 



6. Декларация за срока на валидност на офертата /Образец № 6/; 
7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд /образец № 7/ ; 
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник - /Образец № 8/; 
9. Запечатан непрозрачен плик, обозначен „Предлагани ценови 
параметри”; 

Комисията  установи, че участникът „НАР“ООД гр.Хасково, отговаря  
на всички изисквания на възложителя, тъй като е приложил всички 
изискуеми документи, отговарящи на предварително зададените 
критерии, поради което следва да бъде допуснат до следващия етап – 
разглеждане на техническото предложение. 

Комисията преминава към разглеждане „Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката”-Образец №3 на участниците. 

1. „Стил 96” ООД   гр.Кърджали 
На основание разпоредбата на чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията 

разгледа техническото предложение на участника „Стил 96” ООД   и 
намира, че то съответства на предварително обявените условия. Поради 
това участникът следва да бъде допуснат до следващия етап – 
разглеждане на ценовото предложение. 

2. „НАР” ООД   гр.Хасково 
На основание разпоредбата на чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията 

разгледа техническото предложение на участника „НАР” ООД   и намира, 
че то съответства на предварително обявените условия. Поради това 
участникът следва да бъде допуснат до следващия етап – разглеждане на 
ценовото предложение. 

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, председателята на комисията 
изготви и подписа съобщение за датата, часа и място на отваряне на 
ценовите предложения, което ще се публикува в Профила на купувача. 
 
 

Комисия: 1……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

2……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
3……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

 
4……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

 
5……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/  


