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ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 

 

УТВЪРДИЛ.............../п*/............... 

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ 

Директор на ТП „ДГС – Пловдив” 

*Налице  е положен  подпис, като  същият  е  заличен  съгласно  Общият  регламент  за  

защита  на  личните  данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти за провеждане на 

процедура 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 – 

Пловдив“ за срок от 36 месеца“, открита с Решение № I - 162/14.06.2020 г.,  

Уникален номер на поръчката в АОП № 02718-2020-0090 

 

 На 09.06.2020 г. от 09:00 часа в сградата на ТП „ДГС – Пловдив” се събра на заседание 

комисия, назначена със Заповед №I - 190/04.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС – Пловдив”, в 

състав: 

Председател:  инж. Асим Асим – гл. инженер при ТП „ДГС – Пловдив”;              

Членове:  1. инж. Рая Симеонова – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив”; 

                 2. Милена Илиева – касиер-домакин при ТП „ДГС – Пловдив”;           

     3. Вели Велият – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив”; 

     4. Яна Делчева – юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив”; 

И с резервни членове: 

1. Бистра Рангелова – оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“ 

2. Шабан Мюмюн – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив”; 

 

 На основание чл. 104 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисията продължи 

работата си по проверката и разглеждането на постъпилите оферти за провеждане на процедура 

публично сътезание 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 – Пловдив“ за срок от 36 

месеца“, открита с Решение № I - 162/14.06.2020 г., Уникален номер на поръчката в АОП № 

02718-2020-0090. 

 Комисията констатира, че са спазени разпоредбите на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП, като са 

обявени в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.  

   Председателят на Комисията обяви, че единственият участник „БАТ СОТ“ ЕООД е 

допуснат до този етап на процедурата – отваряне и оповестяване на ценовите предложения  

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

I. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на 

участника: 

1. Установи се наличието на един плътен непрозрачен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ от „БАТ СОТ“ ЕООД – оферта вх. № 21/03.06.2020 г. 

Бе отворено ценовото предложение на „БАТ СОТ“ ЕООД.  

Цена за извършване на услугата за един календарен месец, в размер на 30,00 лв. (тридесет 

лева и нула стотинки) без ДДС. 
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Цена за извършване на услугата за целият период на договора (36 месеца от сключването 

му), в размер на 1080,00 лв. ( хиляда и осемдесет лева и нула стотинки) без ДДС. 

С това публичната част на заседанието приключи. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание. 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника. 
Ценовото предложение на участника „БАТ СОТ“ ЕООД е по приложения образец от 

документацията (Приложение № 8)  

Комисията извърши проверка за аритметична вярност и установи, че ценовото 

предложение е аритметически вярно. Счита, че същото отговаря на изискванията на 

възложителя, поради което допуска участника с представената от него оферта до класиране.  

 

III. Въз основа на представените ценови предложения комисията прави следното 

класиране по критерий за възлагане „най-ниска цена”: 

ПЪРВО МЯСТО: „БАТСОТ“ ЕООД, с предожена цена за извършване на услугата за 

целият период на договора (36 месеца от сключването му), в размер на 1080,00 лв. (хиляда и 

осемдесет лева и нула стотинки) без ДДС, при цена за извършване на услугата за един 

календарен месец, в размер на 30,00 лв. (тридесет лева и нула стотинки) без ДДС,  

ВТОРО МЯСТО: няма класиран участник. 

 

Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС – Пловдив” да сключи договор за 

обществена поръчка с участника „БАТ СОТ“ ЕООД, ЕИК:204049534, съгласно условията на 

обществената поръчка. 

С това Комисията приключи заседание си в 09:20  часа. 

Протоколът се състави и подписа от председателят на комисията и от нейните членове на 

10.06.2020 г. 

Комисия: 

 

Председател: ………/п*/…………... 

                        (инж. Асим Асим) 

Членове:   

 1. …………/п*/………….. 

 (инж. Рая Симеонова) 

      

 2. …………/п*/…………... 

 (Милена Илиева) 

     

 3. ……………/п*/………… 

 (Вели Велият) 

     

 4. ..………/п*/……………. 

 (Яна Делчева) 

 

*Налице  е положен  подпис, като  същият  е  заличен  съгласно  Общият  регламент  за  

защита  на  личните  данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

 

 

 


