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                        “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 

вх.№ПО-05-42/22.08.2018г. 

УТВЪРДИЛ: 
………/П/………… Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД      

инж. Любомир Илиев 
Директор ТП „ДГС Хасково„ 
 

П Р О Т О К О Л   
 

за работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за 
възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет 

„Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на 
дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП„Държавно горско 

стопанство Хасково” 

 
    Днес, 22.08.2018г. в 11:00 часа, комисия, назначена със Заповед №РД-10-

158/22.08.2018 год. на Директора на ТП „ДГС Хасково” - гр. Хасково за разглеждане, 
оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за 
обществените поръчки, в състав: 
 Председател:  Фани Христова - правоспособен юрист 
       Членове:   1. Мария Стамболова – счетоводител при ТП ДГС Хасково       

2. Мирослава Милева –технолог при ТП"ДГС Хасково"  
                             3. Костадинка  Василева -  касиер при ТП"ДГС Хасково"  
   4. Милен Костов -  пом.лесничей при ТП"ДГС Хасково"  

след получаване на регистъра с постъпилите предложения на участниците в 
обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на формуляри по Закона за 
горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за 
нуждите на ТП„Държавно горско стопанство Хасково” започна своето заседание, което се 
проведе в административната сграда на ТП „ДГС Хасково” - гр.Хасково. 

I. На 07.08.2018г. в "Профил на купувача", на интеренет адрес http://www.uidp-
sliven.com/procedures/2323 е публикувана обява с изх.№ПО-05-37/07.08.2018г. за 
събиране на оферти за възлагане на обществената поръчка. Срокът за получаване на 
офертите е до 16:00 на 15.08.2018г. В портала на Агенцията за обществени поръчки е 
публикувана Информация  за обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от 
ЗОП, с ИД №9079373.  

Установено, е че в първоначално определения срок за получаване на оферти -до 
16:00 часа на 15.08.2018г., са получени по-малко от три оферти. С оглед разпоредбата на 
чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят е удължил първоначалния срок за получаване на 
оферти до 16:00 часа на 21.08.2018г.  с публикувана Информация с изх.№ ПО-05-
41/16.08.2018г. и ИД №9079708. 

В срок до 16:00 часа на 21.08.2018г. в Регистъра на офертите са входирани 2 /две/ 
оферти както следва: 

1. Оферта с вх.№ ПО-05-39/15.08.2018г., 10:44 часа, от участника "ЕЛТЕХ"ООД, ЕИК 
040470310, с адрес за кореспонденция: гр.Димитровград, 6400, бул.Д.Благоев, № 1 

2. Оферта с вх.№ ПО-05-40/15.08.2018г., 10:50 часа, от участника "АЛФА СТАР"ЕООД, 
ЕИК 175296258, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Братя Миладинови 104-108 

След получаване на офертите с Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, членовете на 
комисията подписаха и представиха на председателя Декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП 
във връзка с изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 
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 Комисията пристъпи към отваряне на опаковките, оповестяване на документите, 
които се съдържат в тях и проверка на съответствието им с изготвения опис, по реда на 
постъпване и регистриране в деловдството на ТП ДГС Хасково:  
 1."Елтех"ООД, ЕИК 040470310, оферта с вх.№ ПО-05-39/15.08.2018г., е  
представена в запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, съдържаща 
документи за участие, предложение за изпълнение на поръчката и плик „Предлагани 
ценови параметри“.  
 Председателя на комисията оповести документите, които се съдържат в 
опаковката и се извърши проверка за удостоверяване редовността им по отношение на 
пълнота и съответствието им с изготвения опис. Не са установени различия. 
  2."Алфа стар"ЕООД, ЕИК 175296258, оферта с вх.№ ПО-05-40/15.08.2018г., е 
представена в запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка, съдържаща 
документи за участие, предложение за изпълнение на поръчката и плик „Предлагани 
ценови параметри“.  
 Председателя на комисията оповести документите, които се съдържат в 
опаковката и се извърши проверка за удостоверяване редовността им по отношение на 
пълнота и съответствието им с изготвения опис. Не са установени различия. 

 
Въз основа на така представените документи, участниците отговарят на 

предварително обявените изисквания от Възложителя и комисията допуска кандидатите 
до оценява и класиране. 

 
 Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на 

допуснатите кандидати и констатира: 
За участник "Елтех"ООД, ЕИК 040470310, се установи, че представеното  предложение 

за изпълнение на поръчката –Приложение №2, е в съответствие с минималните 
технически изисквания на Възложителя. Участникът отговаря на критериите за подбор, 
поставени от Възложителя и се допуска до по-нататъшно разглеждане, оценяване и 
класиране на ценовото предложение. 

За участник  "Алфа стар"ЕООД, ЕИК 17529625, се установи, че представеното  
предложение за изпълнение на поръчката –Приложение №2, е в съответствие с 
минималните технически изисквания на Възложителя. Участникът отговаря на 
критериите за подбор, поставени от Възложителя и се допуска до по-нататъшно 
разглеждане, оценяване и класиране на ценовото предложение. 

 
III.  Комисията продължи дейността си с разглеждане и оценка по критерий "най-ниска 

цена", ценовите предложения на участниците, както следва: 

1. "Елтех"ООД, ЕИК 040470310след отваряне на плик „Предлагани ценови 
параметри“, комисията обяви: 

Посочената ценова оферта е в съответствие с Приложение №7 от документацията за 
участие. Предложената обща стойност за изпълнение на поръчката е: 928.00/Деветстотин 
двадесет и осем/ лева без ДДС 

 
2. "Алфа стар"ЕООД, ЕИК 17529625 след отваряне на плик „Предлагани ценови 

параметри“, комисията обяви: 
Посочената ценова оферта е в съответствие с Приложение №7 от документацията за 

участие. Предложената обща стойност за изпълнение на поръчката е: 999.00/Деветстотин 
деветдесет и девет/ лева без ДДС 

Комисията въз основа на подадените оферти и резултатите от оценяването на ценовите 
предложения, класира участниците за изпълнение на поръчка с предмет „Изработка и доставка 
на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други 
необходими бланки по задание за нуждите на ТП„Държавно горско стопанство Хасково,  
както следва:  
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 I. Първо място - "ЕЛТЕХ"ООД, ЕИК 040470310, с адрес за кореспонденция: 
гр.Димитровград, 6400, бул.Д.Благоев, № 1, представлявано от Кирил Савов - управител, при 
предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 928,00/ Деветстотин 
двадесет и осем / лева без ДДС 
 II. Второ място -  „"АЛФА СТАР"ЕООД, ЕИК 175296258, с адрес за кореспонденция: 
гр. София, ул. Братя Миладинови 104-108, представлявано от маг.инж.Цветолюб Павлов - 
управител, при предложена обща стойност за изпълнение на поръчката в размер на 
999,00/ Деветстотин деветдесет и девет/ лева без ДДС 
 Протоколът е съставен и подписан от членовете на комисията на 22.08.2018г.  На 
основание чл.24, ал.1 от ППЗОП, Протокола ще се публикува на интернет страницата на ЮИДП 
гр.Сливен, в „Профил на купувача“  http://www.uidp-sliven.com/procedures/2323.  
  
 

КОМИСИЯ: 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ:……/п/……….. 
                / Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

 
        Членове:1…………/п/…………… 

          / Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 
         2……………/п/…………….. 
         / Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 
         3……………п………….. 
         / Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

            
                        4…………п…………….. 
           / Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 


