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      „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – ГР.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 

     4890, с.Хвойна, ул.„Кап. Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 

                                                             

                                                                      П Р О Т О К О Л 

                                                                            № 3  

 Днес, 14.08.2020 г. от 11:00 ч. на открито заседание, в изпълнение на Заповед 

№296/14.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“, назначената от 

него комисия за провеждане на процедура чрез публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-

известителна техника, включително проектиране, доставка, монтиране, 

използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов““  за срок 

от 36 месеца в състав: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов”. 

Членове: 

1. Ангел Безергянов – юрисконсулт  при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“; 

2. Гергана Станкова  – гл. счетоводител при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”. 

Комисията проведе открито заседание по отваряне, разглеждане, оценка на 

ценовите предложения и окончателното класиране на офертите на допуснатите 

участници. 

 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 електронната поща и обявила чрез съобщение в профила на купувача 

датата, часа и мястото на отварянето. 

I. Председателят на комисията – инж. Даниела Делисивкова, откри заседанието 

по отварянето на ценовите оферти на допуснатия участник. На заседанието на 

комисията не присъства представител на участника или негов упълномощен 

представител.  

 

II. Председателят на комисията показа пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри”, с което удостовери, че същия е запечатен с ненарушена цялост и е 

подписан от всички членове на комисията.  

Комисията продължи с отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник 

„БАТ СОТ” ЕООД . 

 

III. Председателят на комисията оповести публично ценовото предложение по 

реда на постъпване на офертата, както следва: 

 

1. „БАТ СОТ” ЕООД, предлага цена за извършване на услугата за един 

календарен месец, в размер на 69,00 лв. /шестдесет и девет лева/ без включен ДДС. 

Обща цена за извършване на услугата за целият период на договора (36 месеца от 

влизане в сила на договора) в размер на 2 484, 00 лв. /две хиляди четиристотин и 

осемдесет и четири лева и нула стотинки/ без включен ДДС.  

 

 След оповестяване на предложената от участника цена, отворената ценова 

оферта беше подписана от всички членове на комисията. 

 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 
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IV. Комисията продължи своята работа в закрито заседание от 13:30 ч. на същия 

ден и констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено по утвърдения 

образец на Възложителя – /Приложения №8/. 

 Комисията констатира, че стойностите на ценовото предложение е под 

прогнозната стойност, посочена в обявлението и документацията. Комисията допуска 

до класиране следния участник: - „БАТ СОТ” ЕООД, гр. София. 

 Комисията пристъпи към оценка на предложението на допуснатия участник, 

съобразно заложената методика по избрания критерий - най-ниска цена. 

 

V. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участника, както 

следва: 

На първо място единствения участник - „БАТ СОТ” ЕООД,  с ЕИК: 204049534 

със седалище и адрес на управление: гр.София 1517, район Подуяне, ж.к. Сухата река, 

ул. „Витиня“, бл.89, вх.А, етаж-партер, представлявано от Лилия Каменова-Тошева – 

управител и представляващ дружеството с обща  цена за изпълнение на услугата в 

размер на 2 484, 00 лв. /две хиляди четиристотин и осемдесет и четири лева и нула 

стотинки/ без включен ДДС за целият срок  на договора .  

 

На второ място участника –  няма класиран участик, поради факта, че в 

настоящата процедура е подадена само една оферта от допуснатия по-горе участник.  

     

VI. Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител класирания 

на първо място участник „БАТ СОТ” ЕООД.  

 

VII. Настоящият протокол №2 се състави и подписа от всички членове на 

комисията на основание чл.60 от ППЗОП следва да се изготви доклад за резултатите и 

заедно с цялата събрана документация в хода на провеждане на процедурата, да се 

предаде на възложителя от председателя на комисията за вземане на решение по чл.108 

от ЗОП. Комисията състави настоящия протокол на 14.08.2020 г..  

  

                                                              КОМИСИЯ: 

 

Председател:  ......………*/п/………………… 

                               /инж. Даниела Делисивкова/ 

 

Членове: 

1.  ……..………*/п/……………….. 

  / Ангел Безергянов / 

 

 

2. ………..……*/п/………………… 

  /Гергана Станкова/ 

 

*Забележка: Подписите са заличени на основание общия регламент за защита на 

личните данни Регламент (EC) 2016/679) 

 


