
ТП „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 

 

УТВЪРДИЛ, 

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ 

Директор на ТП „ДГС – Пловдив” 

Дата:   17.06.2020г.           

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

на  личните  данни ( Регламент ЕС 2016/679). 

                                                      

П Р О Т О К О Л 

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № I -  204/16.06.2020 г. на директора на 

ТП „ДГС – Пловдив“, със задача: да отвори, разгледа и оцени постъпилите в ТП „ДГС – 

Пловдив” оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани 

ивици, находящи се в териториалния обхват на ТП „ДГС – Пловдив“, обявена чрез 

публикуване на обява в профила на купувача с № I - 187/02.06.2020 г.  

Информацията за публикуваната в профила на купувача обява за обществена поръчка с 

предмет „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици, находящи се в 

териториалния обхват на ТП „ДГС – Пловдив“ на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, е 

публикувана на електронната страница на Агенцията по обществените поръчки (АОП) с изх. №I 

- 187/02.06.2020 г. и е с  ID:9099792. 

          На 16.06.2020  г., в 10:00 часа, комисия в състав: 

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

Членове:   
           1. Яна Делчева – юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив” : 

     2. Елена Михайлова - оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив”; 

          3. инж. Рая Симеонова – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив“  

      4. Шабан Мюмюн – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив”   

с резервни членове: 

       1. Милена Илиева – касиер домакин при ТП „ДГС – Пловдив“  

       2. Бистра Рангелова – оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“ се събра на 

заседание в административната сграда на ТП „ДГС – Пловдив” в гр. Пловдив, бул. „Шести 

септември” № 93 и започна своята работа.  

Комисията получи извлечение от регистъра на постъпили оферти от представител на 

Възложителя, от което е видно, че е постъпила една оферта за участие. Същата е подадена в 

запечатан непрозрачен плик и е приета в ТП „ДГС – Пловдив” с входящ номер, както следва: 

1. Оферта с вх. № 23/12.06.2020 г., 15:45 часа от „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД; 

 

Всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка 

с чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

Комисията констатира, че на основание § 131, ал. 3 от Преходни и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, във 

връзка с чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен срокът за получаване на оферти за участие в обявената 

обществена поръчка, като крайният срок е до 17:00 часа на 15.06.2020 г., тъй като в 

първоначално определения срок (17:00 часа на 12.06.2020 г.) са подадени по-малко от три 

оферти. Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти е 

публикувана на електронната страница на АОП с изх. № I- 183/09.06.2020 г. и е с  ID: 9099792, 

като същата е публикувана и на профила на купувача. 

 На публичната част от заседанието на комисията не присъства представител на 

участника.  

 I. След горепосочените действия, съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3  от ППЗОП, 

комисията пристъпи към отваряне на офертата и обявяване на ценовото предложение на 

единствения участник: 

https://web.apis.bg/p.php?i=3804047


 Участникът „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД е представил оферта – заявил е участие и 

е представил ценово предложение за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти с обява по 

реда на чл.187 и следващите от ЗОП с предмет „Поддържане на съществуващи 

минерализовани ивици“, находящи се в териториалния обхват на ТП „ДГС – Пловдив“ към 

ЮЦДП гр. Смолян“. 
 Ценовото предложение на участника „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД е в размер на 

8430,00 лв. (осем хиляди четиристотин и тридесет лева и нула стотинки) без ДДС. 

  

 II. Комисията пристъпи към подписване на техническото предложение на участника на 

основание, чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

 Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника 

„ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД. 
  

 С това публичната част на заседанието приключи. 

 

 III. Комисията продължи своята работа в закрито заседание като пристъпи към 

разглеждане редовността на представените документи от участника и съответствието им с 

предварително обявените от Възложителя условия. 

 1. След като разгледа детайлно представените от участника „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” 

ООД документи, комисията установи съответствието им с изискванията посочени в обявата и в 

условията за участие. 

Комисията счита, че участникът „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД отговаря на 

изискванията за личното състояние.  

Комисията установи, че участникът отговаря и на поставения критерий за подбор 

съобразно поставените изисквания за изпълнение на поръчката. Същите са подробно описани в  

Приложение №13 - Техническа спецификация с посочване на точното им местоположение, 

както и следва да се спазва действащото законодателство регламентиращо предмета на 

поръчката. Участникът разполага с 6 (шест) наети на трудов договор работника за да участва в 

изпълнението на дейностите, като и представя правоспособност за управление на верижен 

трактор/булдозер. За изпълнение на дейността участникът представя Свидетелство за 

регистрация на земеделска и горска техника, която отговаря на изискванията на възложителя. 

 Въз основа на гореизложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на 

техническо предложение Приложение № 8. 

  

 IV. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия 

до този етап на процедурата участник. 

 Комисията констатира следното: 

1. Участникът „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД е представил техническо предложение, 

което отговаря на предварително обявените условия, като е спазен образеца от условията за 

участие – Приложение № 8. 1. Участникът е предложил е срок за изпълнение на поръчката , 

съгласно Техническата спецификация – Приложение №13, която е неразделна част от 

съответната документация, а именно в срок до 25.07.2020г. Заявил е че ще сключи договор , в 

най - кратки срокове и ще започне работа веднага, поради голямата опасност от пожари. 

Декларирал е, че при подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Приема 

изцяло клаузите на проектодоговора – Приложение № 10 към документацията. Задължава се да 

представи при сключване на договора гаранция за изпълнението му, съгласно условията на 

документацията и документите, съгласно изискванията на чл. 112, ал. 1 от Закона за 

обществените поръчки. Декларирал е срок на валидност на офертата не по малко от 90 

/деветдесет/ календарни дни определен от възложителя  - Приложение 2. 

Комисията, след като разгледа всички представени от участника документи, установи, че 

същият е изпълнил предварително поставените от Възложителя условия, поради което се 

допуска до разглеждане на ценовото предложение. 

   

 V. Комисията пристъпи към разглеждане ценовото предложение на участника. 



 Комисията констатира, че ценовото предложение е съгласно образеца на възложителя – 

Приложение №9. Комисията извърши проверка и установи, че ценовото предложение е 

аритметически вярно. 

 Комисията счита, че отправеното от участника „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД ценово 

предложение за изпълнение на поръчката в размер на 8430,00 лв. (осем хиляди четиристотин и 

тридесет лева и нула стотинки) без ДДС, не превишава прогнозната стойност за обществената 

поръчка.  

 Комисията допуска ценовото предложение до класиране.  

  

 VI. Комисията извърши следното класиране при критерий за оценка на офертите „най-

ниска” цена: 

 ПЪРВО МЯСТО: „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД с ценово предложение за 

изпълнение на поръчката в размер на 8430,00 лв. (осем хиляди четиристотин и тридесет лева и 

нула стотинки) без ДДС. 

 ВТОРО МЯСТО: няма класиран участник 

 

VII. Предвид изложеното, комисията реши:  

 За изпълнение на обществената поръчка с предмет: : „Поддържане на 

съществуващи минерализовани ивици, находящи се в териториалния обхват на ТП „ДГС – 

Пловдив“, обявена чрез публикуване на обява в профила на купувача с № I - 187/02.06.2020 г., 

комисията предлага на възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с 

класирания на първо място участник „ИНЕРТПРОДУКТ - АБГ” ООД, ЕИК 115041395, чиято 

оферта отговаря на изискванията на възложителя, съгласно условията на поръчката. 

 

 Заседанието на комисията приключи на 16.06.2020 г. в 10:20 часа. 

Настоящият протокол се подписа на 17.06.2020 г. в един екземпляр. 

      

Комисия: 

Председател: инж. Асим Асим ………/п*/…………... 

Членове:   

   1. Яна Делчева………/п*/…………….. 

 

       2. Елена Михайлова………/п*/………… 

   

 3. инж. Рая Симеонова............/п*/................ 

  

 4. Шабан Мюмюн............./п*/................... 

      

 

   


