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        МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

      «ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ» СЛИВЕН 
      ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ” 

8400 гр.Карнобат, ул.”Москва” №1, тел. (факс): 0559/22159 

e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com 

                                                                                                                                                                            

УТВЪРДИЛ                                                                                                                                       

ДИРЕКТОР: ………...*П........………...... 

                                                                               21.09.2018 г. /инж.Светлин Водев/     

 

 

П Р О Т О К О Л  № 1 
               

         За провеждане на процедура  открита с обявление ПО-00-92 от 12.09.2018 г., имп. № 9080720 -  

преговори за избор на изпълнител  с предмет:„Текущ ремонт  на съществуващи, временни, горски пътища и 

направа на нови такива, осигуряващи достъп до обектите в I-ви ГСУ на територията на ТП ДГС Карнобат ”, 

съгласно одобрена план-сметка от «ЮИДП» ДП – Сливен с рег. инд. №К -13-03-7/19.03.2018 година, разрешен 

разход с писмо изх.№ КВ-038 (1)/23.03.2018 година на директора на „ЮИДП” -ДП гр. Сливен, с обща 

прогнозна стойност за целия обект 2960 лв. без ДДС, от които 1280 лв. за ремонт на 2000 л.м., находящи се в 

отд./подотд. 142а, 135д, 124д, 124з, 124к,х124м, 125е, 125 з или 800 куб.м. път и 1680 лв. за направа на 700 

линейни метра или 840 куб.м. нов път, преминаващ съобразно приложената скица през отдели 124е, 124м  на 

територията на ТП „ДГС Карнобат” по реда на глава Девета от Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки 

 Днес, 21.09.2018 г., в 10,00 часа  в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” на основание 

Заповед № РД-10-226/21.09.2018 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, се събра Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стоян Райков – зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”; 

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

                                       2.адв.  Жени Ранкова- юрист при ТП „ДГС Карнобат” 

           Резервен член: 1. Валентина Райчева-счетоводител при ТП „ДГС Карнобат” 
 

        Със задача да отвори, разгледа и оцени получената оферта и проведе договаряне по описаната по-горе 

процедура. На заседанието присъства Ниязи Назиф Хюсеин – управител на „БКС” ООД, с.Руен. 

      1. Всички членове на комисията се запознаха със съдържанието на регистъра за подадени оферти за участие 

в процедурата. Бе установено, че за участие в процедурата е подадена една оферта, с входящ № ПО-00-

97/18.09.2018 година, постъпила в 13,36 часа от „БКС” ООД, с.Руен, община Айтос, представлявано от Ниязи 

Назиф Хюсеин – управител. 

      2. Всички членове на комисията подписаха декларации, в съответствие с разпоредбата на чл.103, ал.2 от 

ЗОП. 

      3. Комисията пристъпи към отваряне на подадената оферта. 

      Офертата на „БКС” ООД е постъпила в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, като същата е запечатана в 

непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. На същата е отбелязано, че офертата е за участие в описаната по-

горе процедура.  Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката, а 

именно: 

1. Заявление за участие – Приложение №2; 

2. ЕЕДОП – Приложение №1; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №7.1; 

4. Доказателство за нает 1 бр. трактор-булдозер, свидетелство за регистрация и преминат ГТП на същата 

техника; 

5. Доказателство за нает на граждански договор един правоспособен водач на булдозер със свидетелство за 

правоспособност; 

6. Декларация за съгласие с проекто-договора – Приложение №7; 

7. Оферта за цена – Приложение №5; 

8. Декларация по чл.54, ал.1 от ЗОП – Приложение № 3; 

9. Проект на договор – Приложение №7; 

10. Опис на представените документи – Приложение № 8; 

11. Декларация за оглед на обект -  Прилложение № 9; 

12. Декларация за липса на подизпълнители -  Приложение №10; 
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13. Подизпълнители – Приложение № 11; 

14. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата – 

Приложение №12; 

15.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.107, т.4 от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.11 от ЗОП 

– Приложение №13; 

16. Декларация за обстоятелствата по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП. 

При обстойно разглеждане на горепосочените документи, приложени към офертата на участникът, 

комисията установи, че са представени всички нобходими документи и същите отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изпратената до участника покана и приложената документация за участие в 

настоящата процедура. Участникът отговаря на минималните изисквания поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

посочени в поканата и приложенията към нея. 

 

4./ Комисията премина към следващия етап на процедурата, а именно разглеждане на ценовото 

предложение на участника, представено за изпълнение на поръчката: 

 Направено е следното ценово предложение: за целия обект 2960 лв. без ДДС,  

от които 1280 лв. за ремонт на 2000 л.м., находящи се в отд./подотд. 142а, 135д, 124д, 124з, 124к,х124м, 125е, 

125 з или 800 куб.м. път  

и  

1680 лв. за направа на 700 линейни метра или 840 куб.м. нов път, преминаващ съобразно приложената към 

документацията за порвеждане на процедурата скица през отдели 124е, 124м  на територията на ТП „ДГС 

Карнобат”  

Предложената от участника цена не надвишана определената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прогнозна стойност. 

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушна РЕШИ: 

Допуска „БКС” ООД до провеждане на преговори.  

 

5./ На основание чл.67, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към провеждане на преговори за 

определяне условията на договора, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в поканата за 

участие. Участникът изрази съгласие с всички условия отразени в поканата и приложенията към нея, заяви че е 

съгласен с всички клаузи на проекта на договор и не направи ново предложение като потвърди подаденото от 

него ценово предложение. 

Въз основа на проведеното договаряне настоящата комисия единодушно реши и предлага на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да сключи договор с участника „БКС” ООД,  с.Руен, представлявано от управителя с.Руен, 

община Айтос, представлявано от Ниязи Назиф Хюсеин – управител. 

Заседанието приключи в 10,30 часа. 

Настоящият протокол със състави на 21.09.2018 година в два еднообразни екземпляра (един за 

Възложителя  и един за Изпълнителя) и се подписа от всички членове на комисията без особено мнение, както 

и от представителя на участника. 

 

     След утвърждаване, настоящият протокол да бъде публикуван в профила на купувача на Възложителя. 

 

КОМИСИЯ: 

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

                  /инж. Стоян Райков/ 

 

 

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

                /Станка Банчева/                                          /адв.Жени Ранкова/ 

 

               

 

 

 

За „БКС” ООД: ..................... *П................ 

      /Ниязи Хюсеин-управител/ 

 

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 


