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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 

 

Утвърдил (п)(печат) 

Директор на 

ТП „ДГС - Пловдив” 

инж. Красимир Каменов 

06.10.2020 г. 

(п) - Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

П Р О Т О К О Л  
 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 319/06.10.2020 г. на Директора 

на ТП „ДГС - Пловдив” със задача: да разгледа и оцени постъпилата в ТП „ДГС - Пловдив” 

допълнителна оферта въз основа на сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с 

предмет: „Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите 

на „Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП), след отправена писмена покана 

с изх. № 3520 от 25.09.2020 г., (по описа на изходящия пощенски регистър на ТП „ДГС - 

Пловдив”), обявена чрез публикуване в профила на купувача в обособена електронна 

преписка по партидата на стопанството с ИМ 218. 

Днес 06.10.2020 г. комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Асим Асим – главен инженер при ТП „ДГС-Пловдив”; 

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

2. инж. Михаил Речников – строителен инженер, специалист „Проектиране и 

строителство” в ЦУ на ЮЦДП ДП – гр. Смолян,  

съгласно заповед № 319/06.10.2020 г. на директора на ТП „ДГС – Пловдив”, се събра 

на редовно и открито заседание в 11:00 часа в административната сграда на TП „ДГС - 

Пловдив”, да разгледа и оцени постъпилата в ТП „ДГС - Пловдив” допълнителна оферта, 

въз основа на сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: 

„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на 

„Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП). В деловодството на стопанството е 

постъпила оферта от следния участник: 

1. Обединение „ГП” ДЗЗД с Вх. № 26/02.10.2020 г., 11:20 часа. 

Председателят на комисията прие пакета с видимо ненарушена цялост, с указани 

входящ номер и час на постъпване.  

Всички членове на Комисията, попълниха декларации в съответствие с изискването на 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

Комисията оповести, че със заповед № 351/04.09.2020 г. директорът на ЮЦДП ДП – 

гр. Смолян е възложил на директора на ТП „ДГС - Пловдив” да възложи извършване на 

проектиране с предмет: „Основен ремонт на ГАП “Разклона за м. Тъмраш – граница с 

ТП „ДЛС Тракия” находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС – Пловдив“. 

Предвид горното е изпратена и покана с изх. № 3520 от 25.09.2020 г. (по описа на 

изходящия пощенски регистър на ТП „ДГС - Пловдив”) до Обединение „ГП” ДЗЗД, във 

връзка със сключено с последния рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: 

„Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на 

„Южноцентрално държавно предприятие” (ЮЦДП). 

В изпълнение на своите задължения комисията пристъпи към отваряне на 

постъпилата оферта.  

Съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. второ от ППЗОП, при отварянето на 

офертите и обявяването на ценовите предложения на участниците могат да присъстват 

представители на участниците. 
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На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника, подал 

оферта. Това обстоятелство се удостовери с присъствен списък – неразделна част от 

процедурната преписка. 

Комисията отвори на офертата на участника Обединение „ГП” ДЗЗД и обяви 

наличието на всички изискуеми според условията за участие документи включително 

наличието на ценово предложение на същия. 

С извършването на описаните по-горе действия, публичната част от заседанието на 

комисията приключи в 11:20 часа. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 

разглеждане редовността на представените от участника документи както следва: 

След приключване на подробното разглеждане на документите, представени от 

участника, комисията констатира съответствието им с предварително обявените от 

Възложителя условия, същата пристъпи към разглеждане на техническото предложение за 

изпълнение на поръчката, представено с офертата на участника. 

Комисията след като разгледа всички представени от участника Обединение „ГП” 

ДЗЗД документи, констатира, че същият е изпълнил предварително поставените от 

Възложителя условия, поради което направеното от него предложение за изпълнение на 

поръчката се допуска до оценяване. 

Предложената от участника Обединение „ГП” ДЗЗД цена за изпълнение предмета на 

поръчката в съответствие с условията на процедурата е в размер както следва: 

 

Част Пътна: 2 400,00 лв. км., обща цена – 1,5 км. x 2 400,00 лв. /км. =3 600,00 лв; 

Част Геодезия: 1 700,00 лв. км., обща цена – 1,5 км. x 1 700,00 лв. /км. = 2 550,00 лв.; 

Част Отводняване: 500,00 лв. км., обща цена – 1,5 км. x 500,00лв. /км. = 750,00 лв.; 

Част Безопасност и здраве – 300,00 лв.бр.; 

Част Пожарна безопасност и здраве – 100,00 лв./бр.; 

Част План за управление на строителни отпадъци – 150 лв./бр.; 

Част Изработване на ПУП-ПП – 0,05 лв./кв.м., обща цена – 13 500 кв.м. х 0,05 = 675,00 

лв.; 

 

Обща стойност за изготвяне на проекта: 8 125,00 /осем хиляди сто двадесет и пет 

лева/ без ДДС.  

  

Участникът е спазил условието за ненадвишаване посочените от него цени в 

сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. 

Въз основа на така направеното предложение от участника, комисията прави 

следното класиране:  

Първо място – Обединение „ГП” ДЗЗД. 

Предвид гореизложеното комисията предлага на директора на ТП „ДГС - Пловдив” да 

възложи изпълнение на поръчката: Проектиране на „Основен ремонт на ГАП „Разклона 

за м. Тъмраш – граница с ТП „ДЛС Тракия ” находящ се в териториалния обхват на 

ТП „ДГС - Пловдив ”, на участника Обединение „ГП” ДЗЗД. 

Заседанието на комисията приключи в 11:20 часа. 

Настоящият протокол, съставен в един екземпляр, се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

утвърждаване в съответствие с чл. 97, ал. 4, изречение второ от ППЗОП. 

 

Комисия: 

 

1. инж. Асим Асим: (п) 

 

2. Яна Делчева: (п) 

 

3. инж. Михаил Речников: (п) 
 

 


