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    „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  – ГР.СМОЛЯН 

ТП  „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АКАД. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” 

              4890, с.Хвойна, ул.„Кап.Петко Войвода”№2,  e-mail: dgsnikolayhaitov@ucdp-smolian.com 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 

Днес, 10.08.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Акад. Николай 

Хайтов”, с адрес: с. Хвойна, ул. „Кап. Петко Войвода” №2 се проведе закрито заседание 

на комисията, за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 

охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включително проектиране, 

доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов““  за срок от 36 месеца, съгласно Решение №221/08.06.2020 г. на 

Директора на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов” за откриване на процeдура за възлагане 

на обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №296/14.07.2020 г. на Директора на ТП „ДГС 

Акад. Николай Хайтов”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, 

при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура по 

възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:30 часа в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниела Делисивкова – лесничей при ТП „ДГС Акад. 

Николай Хайтов”. 

Членове: 

1. Ангел Безергянов – юрисконсулт  при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“; 

2. Гергана Станкова  – гл. счетоводител при ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов”. 

 

 I. Работата на комисията протече при следния ред:  

Във връзка с констатирани несъответствия към личното състояние и критериите 

за подбор в представения еЕЕДОП от участника - „БАТ СОТ” ЕООД подробно 

описани в Протокол №1 от работа на комисията.  

На 14.07.2020г. Протокол №1 от работата на комисията е изпратен на 

участникът по посочената от него електронна поща, като същия протокол №1 е 

публикуван и в „Профила на купувача” на електронната страница на възложителя.  

Комисията установи, че участникът е потвърдил, че е получил Протокол № 1, 

съгласно получените по електронен път потвърдителни писма от тях.  Длъжностно 

лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателя на комисията 1 /един/ 

брой запечатан непрозрачен плик от цитирания по-долу участник, както следва:  

1. От участника „БАТ СОТ“ ЕООД към процедура за обществена поръчка с 

предмет: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, 

включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в 

обекти на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов““  за срок от 36 месеца. 

Комисията установи, че участниците са представили изисканите документи в 

законоустановен срок и пристъпи към тяхното разглеждане, както следва: 

1. „БАТ СОТ” ЕООД е представил нов Единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител подписан с квалифициран 

електронен подпис на управителя на дружеството с коректно попълнена информация в 

част II, буква „д”, по отношение на въпроса: „Икономическия оператор може ли да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски и данъци или 
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информация, която да позволи на възлагащия орган или възложителя да получи 

удостоверение чрез пряк достъп до националната база данни за съответната 

държава членка?” С оглед гореизложено комисията единодушно реши, да ДОПУСНЕ 

офертата на участника - „БАТ СОТ“ ЕООД до следващия етап в процедурата – 

проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.  

 

II. Комисията в пълен състав продължи своята работа и разгледа техническото 

предложение на допуснатия участник и след обобщаване на резултатите от 

разглеждането, установи следното: 

1. Техническото предложение представено от участника- „БАТ СОТ ” ЕООД, е 

изготвено по образец приложение №7 от документацията за участие, съдържа описание 

на предвидените от участника дейности по изпълнение на поръчката, съответните 

срокове за изпълнението, който отговарят на минималните изисквания заложени от 

възложителя в техническа спецификация. Към техническито предложение за 

изпълнение на поръчката, участникът е приложил – Проект за план на охрана на 

обектите тта ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“ и Проект за план за реагиране при 

задействие на сигнал „аларма“ от обектите на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов“ с 

приложение към него. 

Във основа на гореизложеното ДОПУСКА до разглеждане и оценка офертата на 

по-горе цитирания участник. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията следва да уведоми участниците 

не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на 

ценовите предложения. 

Настоящият протокол №2 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

10.08.2020 г. 

 

                                                                КОМИСИЯ: 

Председател:  ......………*/п/………………… 

                               /инж. Даниела Делисивкова/ 

 

Членове: 

1.  ……..………*/п/……………….. 

  /Ангел Безергянов/ 

 

 

2. ………..……*/п/………………… 

  /Гергана Станкова/ 

 

 

 

 *Забележка: Подписите са заличени на основание общия регламент за защита на 

личните данни Регламент (EC) 2016/679) 
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