
 

 
Утвърдил………………п……………   

Директор на ТП „ДЛС Борово”: 

      /инж. Пламен Джиханов/ 

 

    Дата:22.12.2020г. 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 
Вх. № 4701/22.12.2020г. 

 

за резултатите от дейността на комисия, назначена със Заповед № 467/22.12.2020г. 

на Директора на ТП „ДЛС Борово” – инж. Пламен Джиханов за разглеждане и оценка на 

представената допълнена оферта въз основа на сключено рамково споразумение 

№114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в 

съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), 

включващо: 

1. авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна 

техническа инфраструктура към тях; 

2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски 

пътища, и 

3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения 

вкл. изграждане /основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП. 

 

Днес, 22.12.2020г. от 10:00ч. в административната сграда на ТП „ДЛС Борово” 

комисия, назначена със Заповед № 467/22.12.2020г. на Директора на ТП „ДЛС Борово” в 

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Александър Климентов– „Зам. директор“ в ТП „ДЛС  Борово” 

Членове:  

1.инж. Михаил Речников –„Строителен инженер-специалист 

проектиране и Строителство“ в ЦУ на „ЮЦДП“-гр.Смолян; 

2. Недялка Юмет– „Гл. счетоводител“ в ТП „ДЛС  Борово” 

3. Наталия Пейчинова– „Юрисконсулт“ на ТП „ДЛС  Борово” 

4. инж. Кямиле Чалъ– „технолог по дърводобива“ в ТП „ДЛС  Борово” 

 

се събра със задача да отвори, разгледа и оцени представената допълнена оферта от 

страна на изпълнителя Обединение “ГП“ ДЗЗД насключено рамков оспоразумение с 

предмет: "Проектиране, авторскинадзор и строителство в съответствие с 

нуждитена„Южноцентралнодържавнопредприятие"(ЮЦДП), за сключване на 

договор с предмет: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт на ГАП 

„Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП 

„ДЛС Борово“. 

Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на 



комисията. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията установи, че е изпратена покана с Изх. № 4916/11.12.2020 г. за допълване на 

оферта до Обединение “ГП“ ДЗЗД, гр.София, определено за изпълнител на сключено 

рамково споразумение с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в 

съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП). 

На 11.12.2020г. в „Профила на купувача“ на „ЮЦДП“ - гр.Смолян е публикувана 

покана за допълване на оферта въз основа на сключено рамково споразумение 

№114/11.10.2017г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в 

съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), 

за сключване на договор с предмет: „Изготвяне на технически проект за основен ремонт 

на ГАП „Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в териториалния обхват на ТП 

„ДЛС Борово“ ведно с приложенията към нея и е изпратена на Обединение “ГП“ ДЗЗД. 

На председателя на комисията бе представена регистрираната оферта и извлечение 

от водения входящ регистър на постъпилите оферти, от който е видно, че до 16:00 часа 

на 21.12.2020г. в деловодството на ТП ДЛС „Борово“е постъпила допълнената оферта с 

Вх.№ 4655/21.12.2020г. от Обединение“ГП“ ДЗЗД, гр.София. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с 

разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

II. ОТВАРЯНЕ ОФЕРТАТА НА ОБЕДИНЕНИЕ “ГП“ ДЗЗД 

1. Комисията констатира, че допълнената оферта е представена в запечатана 

непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, в съответствие с изискванията на 

Възложителя и чл. 47, ал .2 от ППЗОП. 

2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и проверка за съответствие на 

съдържащите се в нея документи с тези изисканите от Директора на ТП ДЛС „Борово“, 

съгласно поканата. 

3. С оглед спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на 

комисията положиха подпис върху Техническо предложение и Ценово предложение. 

4. При разглеждане на представените документи комисията установи, че 

Обединение “ГП“ ДЗЗД е представило всички изискуеми документи и същите са 

изготвени съгласно условията на Възложителя.  

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи 

към разглеждане на техническото предложение. 

 

III.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. В представеното техническо предложение Обединение “ГП“ ДЗЗД предлага 

следното: 

1.1. Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с  

Техническото задание за проектиране, приложено към поканата и съгласно  чл.6 (2), т. 7 от 

раздел VI. на сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.  



1.2. Срок за изпълнение на поръчката: 180 /сто и осемдесет/ дни от подписване на 

договора. 

 

2. Комисията констатира, че така представеното техническо предложение е 

изготвено съгласно изискванията поставени от Възложителя. 

На основание гореизложеното, комисията единодушно взе решение да пристъпи 

към разглеждане на ценовото предложение. 

 

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В представеното ценово предложение Обединение “ГП“ ДЗЗД предлага обща 

стойност за изпълнение на договор с предмет: „Изготвяне на технически проект за 

основен ремонт на ГАП „Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в 

териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово“  в размер на: 52770 / петдесет и две хиляди 

седемстотин и седемдесет/ лева без ДДС. 

Комисията констатира, че така представеното ценово предложение е изготвено съгласно 

изискванията на Възложителя. 

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на 

Директора на ТП ДЛС „Борово“да сключи договор с предмет: „Изготвяне на технически 

проект за основен ремонт на ГАП „Вълча поляна- Кьошка“- втора степен, находящ се в 

териториалния обхват на ТП „ДЛС Борово“ с Обединение “ГП“ ДЗЗД, гр.София, 

предложило обща стойност за изпълнение на договор в размер на: 52770 / петдесет и две 

хиляди седемстотин и седемдесет/ лева без ДДС. 

Работата по разглеждане и оценка на представената допълнена оферта приключи на 

22.12.2020г., на която дата се състави и подписа настоящия протокол. 

 

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода по разглеждане на 

допълнената оферта се предава на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

Председател: инж. Александър Климентов………………п……………………. 

  

 

Членове: 

1.инж. Михаил Речников…………………п…………………… 

 

2. Недялка Юмет– ………………………п……………………… 

 

3. Наталия Пейчинова– ………………п………………………… 

 

4. инж. Кямиле Чалъ– ………………п………………………….. 

 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 


