
Утвърдил,                                                                               

ИД ДИРЕКТОР:………/п/*………….. 

                                                                                                / инж. Димитър Китов/ 

                                                                                  Дата: 19.06.2020 г. 

П Р О Т О К О Л  
№ 2814/ 19.06.2020 г.  

От дейността на комисията, съставен на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и назначена 

със Заповед № 327/09.06.2020г. на Директора на ТП ДГС „Алабак” за отваряне, разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти в процедура по реда на чл. 186, във връзка чл. 20, 

ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Поддръжка на минерализовани ивици за нуждите на ТП ДГС - Алабак”. 

Днес, 19.06.2019г. в 08:00 часа, в административната сграда на ТП ДГС „Алабак”  град 

Велинград, адрес: град Велинград, бул. „Съединение" № 125, заседателна зала на закрито 

заседание се събра комисия, определена със Заповед № 327/09.06.2020г. на Директора на ТП 

ДГС „Алабак”, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Ибрахим Муса–зам.- дикектор ТП ДГС „Алабак” 

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1. Наталия Пейчинова- юрисконсулт ТП ДГС „Алабак” 

                             2. Биляна Топалова - счетоводител ТП ДГС „Алабак” 

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на участниците в 

обществена поръчка по реда на чл. 186, във връзка чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка на минерализовани 

ивици за нуждите на ТП ДГС - Алабак”. 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА: 

I. Публична част от заседанието на комисията: 

На 09.06.2020г. на посочените от участниците адреси е изпратен протокол № 2645/09.06.2020г. 

на назначената комисия, в който същата е описала констатираните нередовности в подадените 

от участниците оферти. 

 

Комисията установи, че в определения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок- на 15.06.2020г. в 

10.00 часа, са постъпили допълнителни документи от „Еко – Хрисин” ЕООД. 

 

ІІ. Комисията разгледа допълнително представените документи от „Еко – Хрисин” 

ЕООД в резултат на което, не констатира липсващи документи и/или нередовности. 

Разгледани по същество и в съвкупност представените документи от участниците 

СЪОТВЕТСТВАТ с изискванията, поставени от Възложителя, поради което комисията реши 

участника да бъде допуснат до разглеждане на техническото му  предложение. 

 

ІІІ. Участникът ЕТ „Димитър Гърков” предлага: 

 

да изпълни поръчката, съгласно условията и техническите изисквания, заложени в 

документацията за участие, като за целта декларира, че: 

Притежава Удостоверение за регистрация на физическото лице в 

публичния регистър по чл. 235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска 

практика за съответната дейност и посочва номера. 



  Притежава Удостоверение за регистрация на кандидата-търговец за 

вписване в    публичния регистър към ИАГ по чл. 241 ЗГ за съответната 

дейност,  и посочва номера. 

      Притежава собствени 2 бр. МПС с висока проходимост. 

Притежава, или след определянето му за изпълнител и при сключване на 

договора ще разполага с  минимално определените показатели от човешки 

ресурс.  

      Ако бъде определен за изпълнител при изпълнение на услугата ще  разполага 

с инструменти, както следва: минимум 8 бр. мотики или чапи, както и 1 бр. 

моторен храсторез. 

Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд. 

Съгласен е със срока за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата 

спецификация, която е неразделна част от съответстващата документация -  

до 31.07.2020 година. 

Задължава се да извърша дейностите съгласно посочените изисквания на  

възложителя в техническата спецификация. 

 

Участникът „Еко – Хрисин” ЕООД предлага: 

 

да изпълни поръчката, съгласно условията и техническите изисквания, заложени в 

документацията за участие, като за целта декларира, че: 

Притежава Удостоверение за регистрация на физическото лице в 

публичния регистър по чл. 235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска 

практика за съответната дейност и посочва номера. 

  Притежава Удостоверение за регистрация на кандидата-търговец за 

вписване в    публичния регистър към ИАГ по чл. 241 ЗГ за съответната 

дейност,  и посочва номера. 

Притежава, или след определянето му за изпълнител и при сключване на 

договора ще разполага с  минимално определените показатели от човешки 

ресурс.  

      Ако бъде определен за изпълнител при изпълнение на услугата ще  разполага 

с инструменти, както следва: минимум 8 бр. мотики или чапи, както и 1 бр. 

моторен храсторез. 

Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд. 

Съгласен е със срока за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата 

спецификация, която е неразделна част от съответстващата документация -  

до 31.07.2020 година. 

Задължава се да извърша дейностите съгласно посочените изисквания на  

възложителя в техническата спецификация. 

 



Комисията установи, че в т. 3 на т. 2 от техническото си предложение участникът 

не е зачертал ненужното при декларирането – т.е., дали ще използва собствено или 

наето МПС с висока проходимост. Комисията констатира, че техническото 

предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

 Предвид гореизложеното комисията счита, че офертата на участника „Еко – 

Хрисин” ЕООД не съответства на предварително обявените от възложителя 

условия и не следва да се оценява съгласно избрания критерий за възлагане. 

 

Участникът „РУМЕКС” ООД предлага: 

 

да изпълни поръчката, съгласно условията и техническите изисквания, заложени в 

документацията за участие, като за целта декларира, че: 

Притежава Удостоверение за регистрация на физическото лице в 

публичния регистър по чл. 235 от ЗГ за упражняване на лесовъдска 

практика за съответната дейност и посочва номера. 

  Притежава Удостоверение за регистрация на кандидата-търговец за 

вписване в    публичния регистър към ИАГ по чл. 241 ЗГ за съответната 

дейност,  и посочва номера. 

      Притежава собствено 1 бр. МПС с висока проходимост. 

Притежава, или след определянето му за изпълнител и при сключване на 

договора ще разполага с  минимално определените показатели от човешки 

ресурс.  

      Ако бъде определен за изпълнител при изпълнение на услугата ще  разполага 

с инструменти, както следва: минимум 8 бр. мотики или чапи, както и 1 бр. 

моторен храсторез. 

Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд. 

Съгласен е със срока за изпълнение на поръчката, съгласно Техническата 

спецификация, която е неразделна част от съответстващата документация -  

до 31.07.2020 година. 

Задължава се да извърша дейностите съгласно посочените изисквания на  

възложителя в техническата спецификация. 

 

Комисията реши участниците ЕТ „Димитър Гърков” и  „РУМЕКС” да бъдат 

допуснати до оценка на ценовите им предложения. Комисията прие, че представените от 

изброените участници ценови предложения съответстват с изискванията, поставени от 

Възложителя и не превишават заложения финансов ресурс. 

Комисията пристъпи към определяне на класирането за обявената процедура по 

реда на чл. 186, във връзка чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: " Поддръжка на минерализовани 

ивици за нуждите на ТП ДГС - Алабак”, като същото е както следва: 
 

I място: Участникът ЕТ „Димитър Гърков” вписано в Търговския регистър към 



Агенция по вписванията с ЕИК  112072503, със седалище и адрес на управление обл. 

Пазарджик, общ.Батак, гр. Батак, ул. Оборище №7, представлявано от Димитър Гърков 

в качеството му на управител с предложена цена в размер на 2375 лева без ДДС, за 

ръчно подържане на минерализовани ивици-5545 м. 

 

ІI място: „Румекс” ООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с 

ЕИК  112630926, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, общ.Батак, гр. 

Батак, пл.”Стефан Божков” №3, представлявано от Румен Петров Желязков в 

качеството му на управител с предложена цена в размер на 2550 лева без ДДС, за ръчно 

подържане на минерализовани ивици-5545 м. 

Настоящият протокол и цялата документация, събрана в хода на процедурата 

се предава на Директора на  ТП ДГС „Алабак” на 19.06.2020г. за утвърждаване на 

основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

След утвърждаването му, настоящият протокол следва да бъде изпратен на 

участниците, както и да се публикува в профила на купувача в същия ден. 
 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : инж. Ибрахим Муса…………………/п/*………………… 

 

ЧЛЕНОВЕ :       1. Наталия Пейчинова…………………/п/*………………… 

 
                            2. Биляна Топалова……………………/п/*……………………. 

 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


