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                 Утвърдил Директор ТП ДГС Стара Загора: …п…….Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД   

                                      (инж.Иван Чергеланов ) 

 

П Р О Т О К О Л  
Днес 04.06.2019г., в 14:00 часа на основание Заповед №РД-01-160/04.06.2019г. на 
Директора на ТП ДГС Стара Загора,се събраха длъжностните лица за събиране,разглеждане, 
оценка и класиране на предложенията в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от от Закона за 

обществените поръчки за определяне на изпълнител на общаствена поръчка с предмет: 
“Ресертификация по международен стандарт FSC на горските територии в обхвата на ТП ДГС 
Стара Загора“, в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:инж.Анна Симеонова Стойкова – зам.директор при ТП ДГС Стара Загора 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.Румяна Атанасова Атанасова-юрист при ТП ДГС Стара Загора 

2.Диньо Белев Господинов - икономист при ТП ДГС Стара Загора 

 

На 17.05.2019г. в профила на купувача,на интернет адрес http://dgsstarazagora.uidp-

sliven.com/procedures/3122 е публикувана обява с изх.№ПО-10-20/17.05.2019г. за събиране 

на оферти за възлагане на горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на 

офертите до 17:00 на 27.05.2019г.Едновременно с това на 17.05.2019г. под ID №9088364 на 

Портала на обществените поръчки на АОП е публикувана кратка информация за поръчката. 

В първоначално определения срок-17:00 часа на 27.05.2019г. не бяха получени определеният 

съгласно чл.188,ал.2 от ЗОП брой оферти,във връзка с което срокът на тяхното получаване 

беше удължен до 17:00 часа на 03.06.2019г.Информация с изходящ номер №ПО-01-

22/28.05.2019г. за удължаване на срока е публикувана под ID №9088601 на Портала на 

обществените поръчки на АОП. 

До крайния срок за получаване на оферти 17:00 часа на 03.06.2019г. се постъпили 2/две/ 

оферти, както следва: 

 

1.Оферта с вх.№ОД-00-46/23.05.2019 г. в 11:15 часа представена от „Непкон 

България“ЕООД,с адрес за кореспонденция:гр.София,п.к.1142,ул.“Любен Каравелов“№86, 

ап.6,тел.:0894 465 910,Електронна поща:Bulgaria@nepcon.org; 

2.Оферта с вх.№ОД-00-47/27.05.2019 г. в 14:35 часа представена от „Контрол Юнион 

България“ЕООД,с адрес за кореспонденция:гр.София, п.к.1000,ул.“Г.С.Раковски“№99, ет.7, 

офис 7,тел.:0889 573 554,Електронна поща:bgcertification@controlunion.com; 

Двете оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки.Офертите са постъпили в 

срок. 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и протокола по 

чл.48,ал.6 от ППЗОП. 

На заседанието не присъстват представители на участниците. Председателят и всички членове 

на комисията попълниха и представиха декларации по чл.51,ал.8 от ППЗОП за 

обстоятелствата по чл.103,ал.2 ЗОП. 

При разглеждане на представените документи,комисията констатира следното съдържание: 

 

Представени документи от участник „Непкон България“ЕООД: 

1.Опис (списък) на представените документи от участника  

2.Приложение №1 - Техническа спецификация  

3.Приложение №2 - Представяне на участника  

4.Приложение №3 - Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1-2 и 7 от ЗОП  

5.Приложение №4 - Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП 

6.Приложение №5 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

7.Приложение №6 - Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП  - свързани лица 

8.Приложение №7 - Декларация за съгласие за участие от подизпълнител   
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9.Приложение №8 - Декларация съгласие с всички условия на Възложителя, в т.ч. с 

определения от него срок на валидност на офертата и с клаузите на проекто-договора 

10.Приложение №9 - Декларация по чл.39, ал.3,т.1, буква „д“ от ППЗОП 

11.Приложение №10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

12.Приложение №11 - Ценово предложение  

13. Приложение №12 - Проектодоговор  

14.Документ относно стопанско и фирмено управление от 18.04.2019г.           

 

Представени документи от участник „Контрол Юнион България“ЕООД: 

1.Опис (списък) на представените документи от участника  

2.Приложение №1 - Техническа спецификация  

3.Приложение №2 - Представяне на участника  

4.Приложение №3 - Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1-2 и 7 от ЗОП  

5.Приложение №4 - Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП 

6.Приложение №5 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 

7.Приложение №6 - Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП  - свързани лица 

8.Приложение №7 - Декларация за съгласие за участие от подизпълнител   

9.Приложение №8 - Декларация съгласие с всички условия на Възложителя, в т.ч. с 

определения от него срок на валидност на офертата и с клаузите на проекто-договора 

10.Приложение №9 - Декларация по чл.39, ал.3,т.1, буква „д“ от ППЗОП 

11.Приложение №10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

12.Приложение №11 - Ценово предложение  

 

След действията по разглеждане и обсъждане длъжностните лица констатираха,че офертите 

на двамата участника „Непкон България“ ЕООД и „Контрол Юнион България“ ЕООД са валидни 

са като форма и съдържание,поради което единодушно решиха: 

Допускат до следващ етап в процедурата и двамата участника,а именно разглеждане и оценка 

на представените технически предложения от участниците. 

И двамата участника декларират,че: 

-са се запознали с документацията и условията за участие в обявената обществена поръчка и 

изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни са с поставените условия, приемат ги без 

възражения и заявяват, че отговарят на изискванията и условията посочени в документацията 

за участие в настоящата процедура.  

-в случай, че бъдат определени за изпълнител на горепосочената обществена поръчка ще 

осигурят качествено изпълнение на услугите, свързани с осъществяване на независим 

годишен одит за съответствието със стандартите на FSC® за управление на горските 

територии, стопанисвани от: ТП ”ДГС - Стара Загора“, описан в „Техническа 

спецификация“/Приложение №1/ към документацията на обществената поръчка, а именно: 

               Ресертификационен одит (Recertification Audit) – провеждане на ресертификационен 

одит върху изпълнението на въведените стандарти на FSC® за управление на 

сертифицираните горските територии и поддържане валидността на FSC® сертификата. 

- ще извършат ресертификационен одит в срок до 45(четиридесет и пет дни), считано от 

датата на  подписване на договора за възлагане изпълнението на услугите, предмет на 

поръчката. 

-след извършване на съответния одит ще изготвят и представят  одитен  доклад в срок 

„Непкон България“ ЕООД участник  до 20(двадесет)дни от извършването му,а участник 

„Контрол Юнион България“ ЕООД до 15(петнадесет)дни от извършването му. 

-се задължават  да спазват изискванията на FSC®-ADV-20-007-19 FM Auditing time за минимум 

необходимото време за извършване на годишен одит. 

-приемат мястото на изпълнение на поръчката: държавните горски територии в териториалния 

обхват на ТП ДГС Стара Загора“, с обща прогнозна площ 30 632 ха. 

-в случай, че бъдат определени за Изпълнител, ще представят всички документи, необходими 

за подписване на договора съгласно документацията за участие. 
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-при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

-поддържат валиден сертификат за акредитация за извършване на сертификация по 

приложимата Програма като са посочили съответен номер и дата на издаване. 

 

Членовете на комисията взеха единодушно решение: 

Допускат до оценяване и класиране участниците „Непкон България“ ЕООД и „Контрол Юнион 

България“ ЕООД. 

 

Разглеждане на „Ценовото предложение“ на допуснатите оферти и установявяне на 

редовността им. 

 

Критерий за оценка на офертите е най-ниска цена.  

Участник “Непкон България“ ЕООД е предложил цена за извършване на “Ресертификация по 

международен стандарт FSC на горските територии в обхвата на ТП ДГС Стара Загора“ в 

размер на 4959.00 (четири хиляди деветстотин петдесет и девет) лева без ДДС. 

 

Участник: „Контрол Юнион България“ ЕООД е предложил цена за извършване на 

“Ресертификация по международен стандарт FSC на горските територии в обхвата на ТП ДГС 

Стара Загора“в размер на 4380.00 (четири хиляди триста и осемдесет) лева без ДДС. 

 

Ценовите предложения отговарят на предварително обявените условия. 

В заключение комисията взе следното  

 

                                                       Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Въз основа на спазването на изискванията за представяне на всички документи и направените 

ценови предложения,Комисията класира за изпълнение на услугата: “Ресертификация по 

международен стандарт FSC на горските територии в обхвата на ТП ДГС Стара Загора“ 

участниците както следва: 

 

На I-во място: „Контрол Юнион България“ЕООД,с адрес за кореспонденция: гр.София, 

п.к.1000, ул.“Г.С.Раковски“ №99, ет.7, офис 7,тел.:0889 573 554, Електронна поща: 

bgcertification@controlunion.com, с предложена цена за извършване на “Ресертификация по 

международен стандарт FSC на горските територии в обхвата на ТП ДГС Стара Загора“в 

размер на 4380.00 (четири хиляди триста и осемдесет) лева без ДДС. 

 

На II-ро място:„Непкон България“ЕООД,с адрес за кореспонденция: гр.София, п.к.1142, 

ул.“Любен Каравелов“ №86, ап.6,тел.:0894 465 910,Електронна поща:Bulgaria@nepcon.org с 
предложена цена за извършване на “Ресертификация по международен стандарт FSC на 

горските територии в обхвата на ТП ДГС Стара Загора“ в размер на 4959.00 (четири хиляди 

деветстотин петдесет и девет) лева без ДДС. 

 

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Стара Загора да сключи договор с класирания на 

първо място кандидат. 

 

Комисията приключи своята работа на 05.06.2019г. като настоящия протокол,заедно с цялата 

документация,събрана в хода на процедурата се предава на Възложителя съгласно чл.96,ал.4 

от ППЗОП за утвърждаване и обявяване на изпълнител. 

 

Председател: …п….    Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

                                     / инж.Анна Стойкова  / 

Членове: 

1. …п…..Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД                 2….п…….Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

               / Румяна Атанасова  /                                              /Диньо Господинов  / 

 


