
 
 
 

          „ ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП СЛИВЕН 
         ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ МАДЖАРОВО 

                  гр.Маджарово ,ул. Петър Ангелов 7А ,  тел: 0884 389 956,dgs_madjarovo@abv.bg; dgsmadjarovo@uidp-sliven.com 

 
 
вх. № ПО-09-21/03.05.2019г. 

 
                                                                         УТВЪРДИЛ:      --------П----------- 
                                      Директор: /инж. А. ТОДОРОВ/ 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 

 
Днес на 03.05.2019г. в 09:30 ч. в гр.Харманли, в сградата на ТП ДГС Маджарово и 

на основание Заповед № РД-10-46 /03.05.2019г. на Директора на ТП ДГС Маджарово се 
събра комисия назначена на основание чл.103, ал.1 от ЗОП,  вр. чл.51 от ППЗОП и във 
връзка с открита с Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 
процедура - Събиране на оферти с обява 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 ДГС Маджарово„,  с изх. № ПО-09-
17/09.04.2019 г., регистрирана в АОП  под № 9087325, за да разгледа, оцени и класира 
постъпилите оферти.  

Комисията  заседава в редовния си състав: 
Председател:  

1. инж. Соня Бъчварова-Каратонева – зам. директор на ТП ДГС 
Маджарово; 

 
 Членове:  

2. адв. Анастасия Йорданова – юрист; 
3. Ана Георгиева – гл.счетоводител при ТП ДГС Маджарово; 

 
Присъстват всички членове от редовния състав на комисията.  

I. Комисията прие регистъра на постъпилите оферти по чл. 48, ал. 1 от 
ППЗОП за участие в процедурата и констатира, че до определеният краен срок след 
удължаването му на основание чл.188, ал.2 от ЗОП за подаване на оферти – до 17:00 ч. 
на 02.05.2019г. е постъпила само  една оферта за участие-  вх. № ПО-05-9/23.04.2019г. 
16:56ч. подадена от фирма „Елтех“ ООД, гр. Димитровград. 

С оглед на констатираното комисията прие, че следва да пристъпи към 
разглеждането й. 

След като се запознаха с  извлечението от регистъра на офертите, на основание 
чл.51, ал.8 от ППЗОП, вр. чл.103, ал.2 от ЗОП, членовете на комисията попълниха 
собственоръчно декларации за липса на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

При отваряне на офертата не присъстват представители на участника и на 
средствата за масово осведомяване. 

Преди да пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите, комисията 
констатира, че подадената оферта е подадена в непрозрачна и с ненарушена цялост 
опаковка, надписана съобразно изискванията на Възложителя, с поставен върху 
опаковката входящ номер и дата и час на подаване. 

На основание чл.188, ал.3 от ЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
подадените оферта. 

Съобразно представеният протокол от входящия дневник за постъпилите оферти 
за участие в процедурата, оферта е подадена от следният кандидат: 

 



 
II. Оферта с вх. № ПО-05-9/23.04.2019г.- подадена от фирма „Елтех“ ООД, гр. 

Димитровград в 16:56ч. 
      Комисията отвори опаковката на участника - фирма „Елтех“ ООД, гр. 

Димитровград; 
Комисията констатира, че в опаковката се съдържат:  
1. Заявление за участие; 
2. Удостоверение за актуално състояние; 
3. Предложение за изпълнение на поръчката; 
4. Декларация по чл.54, ал.1, т.1-4, 6 и 7 от ЗОП - 2бр. от двамата управители; 
5. Декларация по чл.55, ал.1 от ЗОП; 
6. Декларация за наличие на производствени мощности; 
7. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП; 
8. Проект на договор – подписан и подпечатан; 
9. Плик с надпис ”Предлагани ценови параметри „. 
Комисията констатира, че участникът е представил във вид и съдържание всички 

документи съгласно изискванията на Възложителя, поради което го допуска до по 
нататъшно участие в процедурата. 

Комисията разгледа ценовото предложение на участникът, като констатира, че 
същият предлага да извърши услугата: „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 ДГС Маджарово„ на цена в размер на 789,00 лева/ седемстотин 
осемдесет и девет лева  и 0 ст./, без ДДС. 

С оглед на разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията, 
  

 РЕШИ: 
 

III. Класира на ПЪРВО МЯСТО участникът: „Елтех“ ООД, гр. Димитровград, 
ЕИК 040470310 с предложена „най-ниска цена“ в размер на 789,00 лева /седемстотин 
осемдесет и девет лева и 0 ст./, без ДДС. 

     IV. Класиран на второ място участник – няма. 
Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на 

поръчката с класираният на първо място участник „Елтех“ ООД, гр. Димитровград, ЕИК 
040470310 с предложена най-ниска цена в размер на 789,00 лева, без ДДС и след 
представяне от страна на участника на следните документи: 

- Свидетелство за съдимост на управителите; 
- Удостоверение от НАП, че дружеството няма задължения към държавата; 
- Удостоверение за липса на задължения към Общината по регистрация и към 

община Маджарово 
- Внесе определената гаранция за изпълнение на договор в размер на 5% от 

достигнатата стойност - 39.45 лева.  
Всички решения на комисията в настоящото заседание бяха взети с единодушие. 
 
Комисията приключи работата си в 10:30 часа на 03.05.2019г. Настоящият 

Протокол за дейността от работата на комисията да се представи на Възложителя за 
утвърждаване, след което да бъде публикуван в Профил на купувача. С публикуването 
на протокола в профил на купувача, участника и всички заинтересовани лица се считат 
за уведомени. 

 
Председател:  ------П------- 
 

 
    Членове :     ------П------- 
 
       ------П-------   
 
 


