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ДИРЕКТОР: ………....* П.......………...... 

                                                                                                          /инж.Светлин Водев/     

 

                                               Дата:24.07.2019г...............                 

 

Д О К Л А Д 

                 За  резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-

225/19.07.2019 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат”  със задача да отвори, разгледа и 

оцени постъпилите оферти, както и да класира участниците подали оферти за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Възлагане на механизирана 

поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни 

прегради”, открита с Решение № ПО-10-191/11.06.2019 година на Директора на ТП „ДГС 

Карнобат” 

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

     I. Назначената от Вас комисия започна своята работа на 19.07.2019 година, от 10,00 часа 

в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” като в изпълнение се събра, комисия в 

състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев  – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”; 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 

                             2. адв. Жени Ранкова  – адвокат в Авокатска колегия-Бургас 

                             3. Валентина Райчева - счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 

                             4. инж. Йордан Богданов –  лесничей при ТП „ДГС Карнобат” 

II. Постъпили оферти: 

Видно от извлечение от регистъра на офертите, както и от протокола по чл.48, ал.6 от 

ППЗОП, в срока за подаване на оферти за участие в процедурата е постъпила една оферта от 

„АГРОПРОМ СЕРВИЗ” ООД, ЕИК 147023220, седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, 

Индустриална зона, представлявано от Радостин Христов Христов, регистриран  като участник 

в процедурата с пореден номер № 1, участник подал оферта № по ред 24 с вх. № П-00- 

77/18.07.2019 г. в 16, 01 ч. 

Всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на 

чл.103, ал.2 от ЗОП, във връзка с изискванията на чл.50, ал.8,9 и 13 от ППЗОП. 

III. Отваряне и разглеждане на офертата. 

Комисията констатира, че офертата за участие в процедурата е постъпила в определения 

срок. При откриване и провеждане на заседанието на комисията не се явиха представители на 

участника или други лица. 

Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на  „АГРОПРОМ 

СЕРВИЗ” ООД от електронната страница на Търговския регистър при Агенцията по 

вписванията към 19.07.2019 година и разпечата извършената справка. 

Комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта на участника „АГРОПРОМ 

СЕРВИЗ” ООД 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост като 

на офертата са посочени всички данни в съответствие с изискването на Възложителя. 

При отваряне на плика с офертата, комисията констатира, че същата отговаря на 

изискванията на чл.47, ал.3 от ППЗОП. След това комисията пристъпи към оповестяване на 

съдържанието на документите в опаковката: 

Документи, представени от участника: 1. Заявление за  участие по образец – 

Приложение №1; 



2.ЕЕДОП – Приложение №2- да, надлежно подписано от представляващия с електронен 

подпис; 

3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя – Приложение №3; 

4. Опис на приложените към офертата документи – Приложение №6; 

5. Декларация по чл.59, ал.1 във вр. с чл.59, ал.3 от ЗМСИП – Приложение №7А; 

6.  Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМСИП – Приложение №8; 

7. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Съгласно изискванията на ППЗОП (минимум трима) всички членове на комисията 

подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и документите, съдържащи се в 

Техническото предложение. 

С това приключи публичната част на заседанието на комисията, проведено на 

19.07.2019 г. 

IV. Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на документите 

по чл.39, ал.2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор в закрито заседание и направи следните констатации: 

 „АГРОПРОМ СЕРВИЗ” ООД отговаря на поставените от възложителя условия, 

представил е изискуемите документи, поради което комисията единодушно реши да допусне 

участника до по-нататъшен етап от процедурата, като разгледа представеното техническото 

предложение,което е изцяло съответстващо на поставените от възложителя условия                       

         След подробно преглеждане на представените от „АГРОПРОМ СЕРВИЗ” ООД документи 

по чл.39, ал.2 от ППЗОП в открития конкурс за възлагане  на обществена поръчка с предмет: 

„Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и 

противопожарни лесокултурни прегради” в териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО 

ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” и след извършената оценка за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критерии за подбор постановени от Възложителя, 

комисията установи, че няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на 

информацията, включително нередовности и фактически грешки. 

V. След извършване на горните действия, комисията реши следващото заседание по 

отваряне на ценовите предложения на участниците да се състои на 24.07.2019 година от 10,00 

часа в административната  сграда на ТП ”ДГС Карнобат” в гр. Карнобат, ул. Москва №1, за 

което участниците в настоящата обществена поръчка ще бъдат уведомени не по-късно от два 

работни дни преди посочената дата и съответно бе поставено съобщение на интернет 

страницата на ТП „ДГС Карнобат”, „ЮИДП” ДП- Сливен. 

Предвид изложеното и на основание чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП, 

протокол №1 бе изпратен сканира в pdf формат на участника в процедурата в деня на 

публикуването му в Профил на купувача с адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3186  

VI.  На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, комисията уведоми допуснатия  участник, че 

плика  „Предлагани ценови параметри” ще бъде отворен на 24.07.2019 година от 10,00 часа в 

административната  сграда на ТП ”ДГС Карнобат” в гр. Карнобат, ул. Москва №1, за което се 

постави изрично съобщение на интернет страницата на ТП „ДГС Карнобат”, „ЮИДП” ДП- 

Сливен, което бе изпратено сканирано в pdf формат на електронната поща на участника в 

процедурата. 

    VII. На 24.07.2019 г. в 10:00 часа, в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” се 

проведе заседание на комисия назначена със заповед № РД-10-225/19.07.2019 год. на Директора 

на ТП „ДГС Карнобат”, която в съответствие с решението си от Протокол № 1/19.07.2019 г. се 

събра, за да  отвори, разгледа, оцени ценовите параметри и окончателно класира офертите на 

участниците в откритата процедура с горепосочения предмет, в следния състав:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев  – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”; 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 

                             2. адв. Жени Ранкова  – адвокат в Авокатска колегия-Бургас 

                             3. Валентина Райчева - счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 

                             4. инж. Йордан Богданов –  лесничей при ТП „ДГС Карнобат”. 

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, отварянето на ценовите оферти се извършва публично 

и при условията на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за което комисията е уведомила участника по 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3186


електронната поща и обявила чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото 

на отварянето. 

VIII. Председателят на комисията – инж. Христо Илиев, откри заседанието по отваряне 

на ценовите оферти на допуснатия участник. На заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участника, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

IX. Председателят на комисията показа плика с надпис „Ценово предложение”, с което 

се удостовери, че същия е запечатан, с ненарушена цялост и е подписан от всички членове на 

комисията. 

Комисията продължи работата си като отвори ценовата оферта на допуснатия участник. 

Критерият за възлагане на поръчката е „ „най-ниска цена”, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. 

Х. Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение на участника  

„АГРОПРОМ СЕРВИЗ” ООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици 

и противопожарни лесокултурни прегради, открита с Решение № ПО-10-191/11.06.2019 

година на Директора на ТП „ДГС Карнобат”: Представено е Приложение №4, което съдържа 

попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията 

образец, както следва: предложена е обща цена за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и 

противопожарни лесокултурни прегради” в размер на  3529, 13 лв. без ДДС. 

След оповестяването на предложените от участника цени, председателят на комисията 

представи отворените ценови параметри, за да бъдат подписани от членовете на комисията. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

ХI. Комисията продължи своята работа и констатира, че ценовите параметри на 

участника са изготвени съгласо образеца на възложителя (Приложение №4). 

Комисията допусна до класиране участника „АГРОПРОМ СЕРВИЗ” ООД, тъй като 

ценовото предложение съответства на избрания критерий – „най-ниска предложена цена”. 

ХII. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира „АГРОПРОМ СЕРВИЗ” 

ООД, който при обща прогнозна стойност на поръчката от 3 530 лв. /три хиляди петстотин и 

тридесет лева/ без ДДС е  предложил  цена за изпълнение на услугата в размер на 3529,13 лв.  

/три хиляди петстотин двадесет и девет  лева и тринадесет ст./ без ДДС. 

С оглед направените констатации и взетите решения, назначената от Вас комисия  

предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка  „АГРОПРОМ 

СЕРВИЗ” ООД, както и предлага със същото дружество да се сключи договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи 

минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради при цена за 

изпълнение на услугата в размер на  3529,13 лв.  /три хиляди петстотин двадесет и девет  

лева и тринадесет ст./ без ДДС. 

Настоящия доклад се състави и подписа от всички членове на комисията и бе 

представен за утвърждаване на Възложителя. 

На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП, настоящият доклад  да се публикува в профила 

на купувача на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/3186 

 

КОМИСИЯ: 

Председател:.......... * П................... 

                  /инж. Христо Илиев/ 

 

Членове: 1. ............... * П.........                                        2. .............. * П................. 

                /Станка Банчева/                                                 /адв. Жени Ранкова / 

 

               

             3. ......... * П............................                           4. .................. * П..................... 

                 /Валентина Райчева/                                       /инж. Йордан Богданов/   

 

 

* Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3186

