
УТВЪРДИЛ:       /п*/ 

 ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Кирково” 

 (инж. Митко Манев) 

 

Дата:03.07.2020г. 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

       От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 186/30.06.2020г. на Директора 

на ТП ДГС „Кирково” – инж. Митко Манев със задача: да разгледа и оцени 

постъпилите  в ТП „ДГС Кирково“ оферти за участие в обществена поръчка по реда на 

чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското 

стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, 

балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански 

машини и селскостопански инвентар, с оператор) в горски разсадник  на ТП ДГС 

„Кирково”, обявена чрез публикуване в профила на купувача на обява за обществена  

поръчка  на  стойност  по  чл.  20,  ал.  3  от  ЗОП  с  изх.  №692/09.06.2020г. 

 

Днес, 30.06.2020г., в 10:00 ч., комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стефан Кехайов – гл. инженер в ТП ДГС „Кирково”; 

Членове:  

1. Бинка Николова – гл. счетоводител на ТП ДГС „Кирково”; 

2.Илияна Гюнелиева – юрисконсулт в ТП ДГС „Кирково; 

се събра на заседание в сградата на ТП ДГС „Кирково”, с адрес: с. Чакаларово, ул. 

Девети септември №56, община Кирково и започна своята работа. 

Председателят на комисията получи от представител на Възложителя, списък с 

кандидатите и представените оферти, заведени в регистър за постъпилите оферти. 

Видно от регистъра в срока указан в обяват 29.06.2020г. до 17:00 ч. в запечатан  

непрозрачен плик е постъпила една оферта, както следва: 

1. С вх. № 1344/22.06.2020г., в 15:22 ч. е постъпила оферта от "ЕВРОЛЕС - 55" 

ЕООД, с адрес:  с. Чакаларово 6870, ул. Елин Пелин № 2. 

Председателят  на  комисията  прие  плика с  видимо  ненарушена  цялост,  с 

указан входящ номер и час на постъпване. 

След като членовете на комисията се запознаха с регистъра за постъпили 

оферти, попълниха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Комисията констатира, че на основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП, възложителят е 

открил обществена  поръчка  чрез публикуване  в  профила  на  купувача  на  обява  за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. №692/09.06.2020г. на ТП 

ДГС „Кирково“,  както  и  Информация  за  публикувана  в  профила  на  купувача  

обява  за обществена  поръчка  на  стойност  по  чл.  20,  ал.  3  от  ЗОП,  публикувана  

на  електронната страница на АОП с ID 9099320/09.06.2020 г. за обществена поръчка с 

предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство (в т.ч. 

изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, 

поливане и др.; даване под наем на селскостопански машини и селскостопански 

инвентар, с оператор) в горски разсадник  на ТП ДГС „Кирково”. 

На следващо място, комисията констатира, че на основание чл. 188, ал. 2 от 

ЗОП, възложителят е удължил срока за подаване на оферти с шест дни, тъй като в 

първоначално определения срок до 17:00ч. на 22.06.2020г. е получена една оферта. 

Видно от регистъра в удължения срок  до 17:00 ч на 29.06.2020г. не е постъпила 



нито една оферта. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 97, ал.3, изр. Първо от ППЗОП, комисията 

пристъпва към отваряне на постъпилите оферти и обявява ценовите предложения на 

участниците по реда на тяхното постъпване. 

Съгласно разпоредбите 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. 

На заседанието не присъства представител на участника, подал офертата. 

С извършването на описаните действия, публичната част от заседанието на 

комисията приключи в 10:30 часа. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към 

разглеждане редовността на представените от участника документи и съответствието 

им с предварително обявените от Възложителя условия. 

Участникът "ЕВРОЛЕС - 55" ЕООД е представил следните документи:  

1. Списък на документите – Приложение № 10; 

2. Представяне на участника  – Приложение № 1; 

3. Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1-2 и 7 от ЗОП - Приложение №2; 

4. Декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 3-6 от ЗОП-  Приложение №3; 

5. Декларация за липса на регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим - Приложение №4;  

6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка - 

Приложение №5.  

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №7; 

8. Ценово предложение – Приложение №8; 

9. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари - Приложение №11; 

10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

Приложение №12; 

11. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение №13. 

12. Копие на свидетелство за регистрация колесен трактор и талон за преминал 

технически преглед; 

13. Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и мелиоративна 

техника; 

14. Свидетелство за управление на МПС; 

Комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, 

което отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, описал е в 

детайли параметрите, при които ще изпълнява услугата. 

Комисията установи, че прогнозната стойност за изпълнение на услугата за 

целия срок на договора е в размер на 800,00 (осемстотин) лева без ДДС, като 

участника предлага единична цена в размер на 40,00 (четиридесет) лева без ДДС за 

прогнозно количество 20 дка.  

Комисията, след като разгледа всички представени от участника "ЕВРОЛЕС - 

55" ЕООД 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 в съответствие с обявения критерии „най –ниска 

цена“. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатият участник в 

съответствие с критериите за оценка, посочени в условията за провеждане на 

процедурата. 

 Оценката  на  допуснатата оферта  ще  се  извърши  по критерий  за  възлагане 

въз основа на икономически най-изгодната оферта, икономически най-изгодната 

оферта се определя по следният критерии за възлагане: „най-ниска цена”. 

 

Предлаганата обща цена от участникът "ЕВРОЛЕС - 55" ЕООД е в размер на 

800,00 (осемстотин) лева без ДДС, като участника предлага единична цена в размер на 

40,00 (четиридесет) лева без ДДС за прогнозно количество 20 дка. 

С  така представеното ценово предложение, комисията класира: 

 

На първо място: "ЕВРОЛЕС - 55" ЕООД с предложена обща цена в размер на 

800,00 (осемстотин) лева без ДДС. 

 

На второ място: Няма класиран участник. Подадена е само една оферта. 

 

На основание на направеното оценяване на постъпилите оферти, комисията 

предлага на Директора на ТП ДГС „Кирково” да избере за изпълнител и сключи 

договор за извършване на услугата „Предоставяне на услуги свързани със селското 

стопанство (в т.ч. изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, 

балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански 

машини и селскостопански инвентар, с оператор) в горски разсадник  на ТП ДГС 

„Кирково” с класирания на първо място кандидат – "ЕВРОЛЕС - 55" ЕООД, ЕИК 

201565030, представлявано и управлявано от РУМЕН АТАНАСОВ КАРАДАЙОВ, в 

качеството му на управител, със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес 

на управление: област Кърджали, община Кирково, с. Чакаларово 6870, ул. Елин Пелин 

№ 2, по предложена от него обща цена за изпълнение на поръчката в размер 800,00 

(осемстотин) лева без ДДС. 

Настоящият протокол, съставен в един екземпляр заедно с цялата документация, 

се предава на Възложителя за утвърждаване в съответствие с чл. 97, ал. 6 от ППЗОП. 

 

Длъжностни лица:  

    1............/п*/................. 

/ инж. Стефан Кехайов / 

 

2. ………/п*/….………… 

                                               / Бинка Николова / 

     

3. …………/п*/..………… 

/ Илияна Гюнелиева / 

  

Настоящият протокол ведно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждане на настоящата процедура се предаде на директора на ТП ДГС „Кирково“ 

на 30.06.2020 год. 

 

Предал:……/п*/…..………                                                     Приел:………/п*/………..… 

Председател: инж. Стефан Кехайов                         Директор: инж. Митко Манев 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 

 


