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УТВЪРЖДАВАМ, 
Директор на ТП“ДГС-Триград“:   чл.2,ал.,т.5 от ЗЗЛД    . 

         инж. Захарина Бакларева 
 

Дата:    13 септември    2016 г.      
 

П Р О Т О К О Л 
рег.№    72      . 

                  (по регистър на протоколи) 

 

за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: 
„Упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ по време на изпълнението на 
строителството на транспортна техническа инфраструктура, съгласно одобрен 

инвестиционен проект за обект: “Ремонт и реконструкция на съществуващ дървен мост в 
местността „Маркова колиба““- съоръжение към горски път „Маркова колиба“ от 

териториалният обхват на ТП“ДГС-Триград“ 
 

Днес, 13.09.2016г. от 10:00ч. в административната сградата на ТП“ДГС–Триград” комисия, 
назначена със Заповед № 325/13.09.2016г. на Директора на ТП“ДГС–Триград”, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Десислава Кокутева – Юрисконсулт при ТП“ДГС - Триград“  

             Членове:  1. инж.Николай Юруков – Заместник Директор при ТП“ДГС - Триград“ 
2. инж. Пламен Малковски – Лесничей при ТП“ДГС –Триград“ 
3. Сидер Мишев –Технолог  при ТП“ДГС –Триград“ 
4. Емил Чолаков – Старши лесничей при ТП“ДГС –Триград“ 

се събра да разгледа постъпилата оферта и проведе преговори с поканения участник в процедурата, 
съгласно покана с изх.№ 1950 от 10.09.2016г. 

В договарянето взе участие Маргарита Запрянова Гегова, в качеството си на Управител на 
„МЕГАПРОЕКТ“ ЕООД. 

I.Всички членове на комисията се запознаха със съдържанието на регистъра за подадени оферти 
за участие в процедурата.  

За участие в процедурата е подадена една оферта, а именно: Оферта с вх.№1965, постъпила на 
12.09.2016г. в 14:30 часа от „МЕГАПРОЕКТ“ ЕООД, с ЕИК 120557092, със седалище и адрес на 
управление: гр.Смолян, ул.“Миньорска“ №3. 

II.Всички членове на комисията подписаха декларации, в съответствие с разпоредбата на чл. 103, 
ал. 2 от ЗОП. 

III.Комисията пристъпи към отваряне на офертата. 
Офертата на участник „МЕГАПРОЕКТ“ ЕООД е постъпила в указания от Възложителя срок, като 

същата е запечатана в непрозрачна и с ненарушена цялост опаковка. На същата е  отбелязано, че 
офертата за участие е в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: 
„Упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ по време на изпълнението на 
строителството на транспортна техническа инфраструктура, съгласно одобрен 
инвестиционен проект за обект: “Ремонт и реконструкция на съществуващ дървен мост в 
местността „Маркова колиба““- съоръжение към горски път „Маркова колиба“ от 
териториалният обхват на ТП“ДГС-Триград“. 

 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ-гр.СМОЛЯН 
ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД” 

   
с.Триград, обл.Смолян, тел:0884326997,e-mail:dgstrigrad@ucdp-smolian.com 
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Председателят на комисията оповести документите, които се съдържат в опаковка, а именно: 
1. Опис на представените документи, подписан от участника, представен  в оригинал по 

образец - Приложение №1; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен в оригинал по 

образец – Приложение №2; 
3. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици, представена в оригинал по образец - Приложение №3. 

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, представена в 
оригинал по образец -  Приложение №4;  

5. Декларация по чл.39, ал.3, буква“д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, 
представена в оригинал по образец -Приложение №5; 

6. Декларация за срока на валидност на офертата, представена в оригинал по образец–
Приложение №6; 

7. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 
изискванията на възложителя, представено в оригинал по образец-  Приложение №7.  

8. Списък на персонала, който ще изпълнява предмета на поръчката и/или на членовете на 
ръководният състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната 
компетентност на лицата, представен в оригинал по образец - Приложение №8. 

9. Ценово предложение, представено в оригинал по образец - Приложение №9.  
При обстойно разглеждане на горе описаните документи, приложени към офертата на участника 

комисията установи, че са представени всички необходими документи и същите отговарят на 
изискванията на Възложителя, съгласно изпратената да участника покана и приложената 
документация за участие в настоящата процедура. Участникът отговаря на минималните изисквания 
поставени от Възложителя, посочени в поканата и приложенията към нея. 

IV. Комисията премина към разглеждане на ценовото предложение на участника, представено по 
образец на Възложителя. За изпълнение на дейностите по поръчката участникът  
„МЕГАПРОЕКТ“ ЕООД предлага цена за изпълнение на поръчката в размер на 1200.00 лв. без ДДС. 
Същото не надвишава определената от Възложителя прогнозна стойност. 

Във връзка с горе изложеното, комисията единодушно реши: Допуска „МЕГАПРОЕКТ“ ЕООД до 
провеждане на преговори. 

V.На основание чл.67, ал.2 от ППЗОП, комисията пристъпи към провеждане на преговори за 
определяне условията на договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за 
участие. 

При опит на комисията да намали предложената цена за изпълнение на поръчката, 
представителят на участника изрично заяви, че поддържа направеното ценово предложение 
представено в първоначалната му оферта. 

Участникът изрази съгласие с всички условия отразени в поканата и приложенията към нея, 
заяви,че е съгласен с всички клаузи на проекта на договор и не направи нови предложения. 

Въз основа на проведеното договаряне Комисията единодушно реши и предлага на 
Възложителя да сключи договор с участникът „МЕГАПРОЕКТ“ ЕООД, с ЕИК 120557092, със седалище и 
адрес на управление: гр.Смолян, ул.“Миньорска“ №3, представлявано от Маргарита Запрянова Гегова – 
управител. 

Заседанието на комисията приключи в 11:00 часа. 
Настоящият протокол се състави на 13.09.2016 г., в два екземпляра (един за прилагане към 

документацията и един за участника) и се подписа от всички членове на комисията без особено 
мнение, както и от представителя на участника.       
 
Председател: :       чл.2,ал.,т.5 от ЗЗЛД    .                       За „МЕГАПРОЕКТ“ ЕООД:        чл.2,ал.,т.5 от ЗЗЛД  .. 
/Десислава Кокутева/                                                                    /Маргарита Гегова – Управител/ 

Членове: 1.        чл.2,ал.,т.5 от ЗЗЛД    . 
/инж.Николай Юруков/   
2:       чл.2,ал.,т.5 от ЗЗЛД    . 
/ инж. Пламен Малковски /   
3:       чл.2,ал.,т.5 от ЗЗЛД    . 
/Сидер Мишев/  
4:       чл.2,ал.,т.5 от ЗЗЛД    . 
/ Емил Чолаков / 
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