
             МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

      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 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-3/03.01.2019 г. на Директора на 

ТП „ДГС Карнобат”  

 

Днес, 03.01.2019 г., в 10,00 часа  в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” на основание 

Заповед № РД-10-03/03.01.2019 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, се събра Комисия в състав: 

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

 

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

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

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

                                  4. инж. Даниела Лукова-Генчева - лесничей при ТП „ДГС Карнобат”; 

            Резервни членове: 1. Женя Стаматова – пом. лесничей при ТП „ДГС Карнобат”. 

               2. Живка Атанасова – технолог при ТП „ДГС Карнобат”  

         Със задача да отвори, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците в процедура 

за възлагане на обществена поръчка, чрез процедура открита с Решение № РД-10-303/27.11.2018 година на 

Директора на ТП „ДГС Карнобат” за откриване на процедура с предмет: „Техническо обслужване, ремонт, 

доставка  и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП 

„ДГС Карнобат” по обособени позиции за срок от 12 месеца, заведена в АОП под преписка №2716-2018-0179, 

номер на обявлението в ОВ на ЕС:2018/S 230-525382 в следните обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, 

консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за 

срок от 12 м., съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация и изцяло 

кореспондиращата с техническите условия за изпълнение на поръчката. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка, баланс и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари 

/зимни и летни/  гуми  за автомобили, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок 

от 12 м., съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация и изцяло 

кореспондиращата с техническите условия за изпълнение на поръчката. 

Присъстваха всички членове на комисията. 

След като получи протокол- извлечение от регистъра на подадените оферти /предложения/ комисията 

констатира, че в деловодството на ТП «ДГС Карнобат» в регламентирания срок за подаване на оферти за 

участие в процедурата са постъпили оферти от следните кандидати:  

1. «Поликсена» ООД, с ЕИК 102882220, седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе п.к. 8470, ул. 

«Георги Димитров» № 25, с вх. №ПО-00-130/31.12.2018 година в 10,21 часа, за обособена позиция №1 и 

обособена позиция 2.  

2. «ПРИМЕКС» ЕООД,  с ЕИК 127033207, седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, пк.9930 ул. 

«Ропотамо» № 7, управлявано от Георги Крумов Пешев, оферта с вх. № ПО-00-2/02.01.2019 година в 13.12 

часа, за обособена позиция №2. 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, всеки член на комисията попълни декларация по чл.103, ал.2 от 

ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 ЗОП. 

Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията не се явиха и не присъстваха 

представителите на участниците. 

Председателят на комисията обяви дневния ред на заседанието: 

1. Отваряне на опаковките с офертите по реда на тяхното постъпване и на регистрирането им в 

деловодството на ТП «ДГС Карнобат». 

2. Подписване на плик с надпис «Предлагани ценови параметри», както и техническото предложение 

на съответния участник от минимум трима членове от комисията. 

3.Оповестяване на документите, които се съдържат в опаковката и проверка в  съответствието им с 

изготвения опис. 

За всеки един от кандидатите Комисията спази определената последователност от действия, съгласно 

чл.54 от ППЗОП за разглеждане на оферти и заявления за участие, подадени на хартиен носител, както следва: 

Отваряне на офертата на участник № 1  „Поликсена” ООД - председателят на комисията отвори 

опаковката с офертата, представена в запечатана, непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка и комисията 

констатира наличието на отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик с надпис «Предлагани 

ценови параметри», както и техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 1 и за 

обособена позиция 2. Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с 



офертата на участника и комисията провери съответствието с изготвения опис като не установи различия, а 

именно: 

  1. Запечатан, непрозрачен с ненарушена цялост Плик с надпис: ”Предлагани ценови параметри” за 

обособена позиция № 1. Всички членове на комисията подписаха плика. 

2. Запечатан, непрозрачен с ненарушена цялост Плик с надпис: ”Предлагани ценови параметри” за 

обособена позиция № 2. Всички членове на комисията подписаха плика. 

3. Оферта по образец, в коята кандидатът е посочил, че участва за обособена позиция 1 и обособена 

позиция 2, по образец. 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ за кандидата в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя, представен единствено на хартиен носител; 

5. Пълномощно, заверено от представител на Община Сунгурларе  с рег. № 874/27.12.2018 г.; 

6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя за обособена позиция № 1 – Приложение № 2.1. Всички членове на 

комисията подписаха предложението. 

7. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя за обособена позиция № 2 – Приложение № 2.2. Всички членове на 

комисията подписаха предложението. 

8. опис на представените документи за обособена позиция №1; 

9. опис на представените документи за обособена позиция №2; 

10. Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 

11. Декларация от участника, че при изготвяне на офертата е спазил задълженията свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква «д» от ППЗОП - 

Приложение №8. 

12. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор за обособена позиция №1; 

13. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор за обособена позиция №2; 

14. Договор за заем на недвижим имот; 

15. Договор за заем на недвижим имот на магазин и автосервизно помещение. 

16. Списък на техническите лица. 

17. Документи, доказващи наличието на необходимата техника за извършване на поръчката, а именно 

машина за монтаж и демонтаж и баланс машина; заваръчна машина; спирачен стенд; двуколонен 

подемник; газоанализатор на отработени газове от МПС; портативен газсигнализатор, димомер; стенд за 

измерване на спирачните сили на ППС и др. 

 

           След оповестяването на всички документи, съдържащи се в офертата на участника  „Поликсена” ООД и 

надлежното им разглеждане от всички членове,  комисията пристъпи към отваряне на офертата на следващия 

участник «ПРИМЕКС» ЕООД за обособена позиция 2. 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата, представена в запечатана, непрозрачна, с 

ненарушена цялост опаковка и комисията констатира наличието на отделен, непрозрачен, запечатан, с 

ненарушена цялост плик с надпис «Предлагани ценови параметри», както и техническо предложение за 

изпълнение на поръчката- за обособена позиция 2. 

Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката с офертата на 

участника и комисията провери съответствието с изготвения опис,  а именно: 

1. Приложение №4-опис на представените документи; 

2. Оферта по образец, в която кандидатът е посочил, че участва в процедурата по обособена позиция № 

2  и административни сведения за кандидата; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 

изискванията на възложителя за обособена позиция № 2- приложение 2.2. Всички членове на комисията 

подписаха предложението.; 

4. Приложение №1 от подалия офертата–Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП); 

6. Приложение №1 от трето лице –Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)-за 

трето лице; 

7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по смисъла на § 2, т.45 от допълнителните 

разпоредби на ЗОП- 2 бр. /от участника в процедурата и от трето лице/; 

8. Декларация по чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС- 2 бр.; 

9. Декларация за ресурс на трето лице /от  участника в процедурата и от трето лице/; 

10. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

11. декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл.39, ал.3, т.1, буква «д» от ППЗОП; 

12. Плик с надпис «Предлагани ценови параметри» - Ценово предложение за обособена позиция №2 – 

Всички членове на комисията подписаха плика. 

13. Нотариален акт за покупко-продажба. 

14. Пълномощно рег. № 308/ 28.01.2009 г. 



Председателя на Комисята констатира, че  документи приложени към офертата съответстват на 

описаните в Приложение № 4. 

 

           След оповестяването на всички документи, съдържащи се в офертата на участника «ПРИМЕКС» ЕООД, 

приключи публичната част от заседанието. 

                        Комисията продължи работата си на закрито заседание. 

        След цялостно разглеждане на документите по чл.39, ал.2  и ал.3 от ППЗОП, представени от участника 

„Поликсена” ООД за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо 

обслужване, ремонт, доставка  и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, 

стопанисвани от ТП „ДГС Карнобат” по обособени позиции за срок от 12 месеца по обособени позиции, за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, 

комисията установи, че  кандидатът не е представил ЕЕДОП в електронен вариант, съобразно изискванията на 

закона, а е представил единствено хартиен вариант на изискваното приложение ЕЕДОП. Комисията извърши 

справка в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република 

България с оглед на което служебно установи, че дружеството не е в процедура по несъстоятелност или 

ликвидация, както и че декларираните обстоятелства съответстват на актуалното правно състояние на 

дружеството. Тъй като дружеството е представило и декларация по  чл.3 т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС 

Комисията намира, че не са налице основания за отстраняването на този участник от настоящата процедура. В 

тази връзка  комисията указва на участник №1 „Поликсена” ООД да представи в срок до 5 работни дни от 

получаване на настоящия протокол изисквания ЕЕДОП в електронен вариант надлежно подписан.  

        Участникът е представил всички останали изискуеми документи, доказващи съотвествие с критериите за 

подбор поставени от възложителя, относно които комисията няма забележки. 

       След цялостно разглеждане на документите по чл.39, ал.2  и ал.3 от ППЗОП, представени от участника  № 

2 - «ПРИМЕКС» ЕООД за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо 

обслужване, ремонт, доставка  и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, 

стопанисвани от ТП „ДГС Карнобат” по обособени позиции за срок от 12 месеца по обособени позиции за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, 

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

включително нередовности  и фактически грешки. 

     След като комисията разгледа документите за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя и взе горните решения, на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, 

комисията реши настоящият протокол да бъде изпратен на участниците и да бъде публикуван в профила на 

купувача. 

     Комисията единодушно реши да представи настоящият протокол на възложителя с оглед преценка за 

вземане на решения по гореописаните предложения и възползване от правото му по чл.67, ал.5 от ЗОП за 

изискване на документи. 

      На основание чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП, председателят на комисията ще информира останалите членове на 

комисията за датата на следващото заседание, което ще се състои след изтичане на срока от 5 работни дни по 

чл.54, ал.9 от ППЗОП. 

     Настоящият протокол №1 се състави и подписа на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.54, ал.1-8 

от ППЗОП на 03.01.2019 година 

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

на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2596 

 

/КОМИСИЯ: 

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

                  /инж. Христо Илиев/ 

 

 

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

                /Станка Банчева/                                                 /Жени Ранкова/ 

 

               

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

               /Валентина Райчева/                                    /инж. Даниела Лукова-Генчева/ 

 

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД 

 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/2596

