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УТВЪРЖДАВАМ: 
ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД (П) 
В.И.Д. Директор на 

ТП ”ДГС – Михалково” 

 

П Р О Т О К О Л 
за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура по избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за осигуряване на 

комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС – 

Михалково”” чрез събиране на оферти с обява по чл. 187 от ЗОП, открита с Обява № 

166/18.01.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 

В 09:30 часа на 31.01.2017 г. в сградата на ТП “ДГС – Михалково”, комисия, назначена 

със Заповед № 32/31.01.2017 г. на Директора на ТП “ДГС – Михалково”, в състав: 

Председател: 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД – юрисконсулт в ТП ”ДГС – Михалково”; 

Членове: 

1. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД – гл. счетоводител в ТП ”ДГС – Михалково”. 

2. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД – лесничей в ТП ”ДГС – Михалково”, 

се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти в процедура по избор на 

изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за осигуряване на 

комуникационна свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС – Михалково”” 

чрез събиране на оферти с обява по чл. 187 от ЗОП, открита с Обява № 166/18.01.2017 г. за 

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

I. Председателят констатира присъствието на всички членове на комисията. 

Съгласно приетият от председателя регистър за подадени оферти за участие в 

процедурата е видно, че до края на срока, посочен в Обява № 166/18.01.2017 г. за приемане 

на оферти за изпълнение на обществената поръчка, а именно – 25.01.2017 г., на 24.01.2017 г. 

в 15:35 часа е постъпила една оферта с вх. № 201/24.01.2017 г. от „СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД. 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП със Съобщение изх. № 206-1/26.01.2017 г. от ТП „ДГС – 

Михалково”, срокът за получаване на оферти е удължен до 30.01.2017 г. От приложения 

регистър за подадени оферти за участие в процедурата до 30.01.2017 г. е видно, че в 

удължения срок за подаване, оферти не са постъпили. 

След като се запознаха с регистъра на постъпилите оферти, членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

В определения за разглеждане на офертите ден и час не се явяват представители на 

участниците. 

II. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на единствения участник 

„СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД, по реда предвиден в ЗОП и констатира следното: 

1. „СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД подава оферта за участие, която съдържа следните 

документи: 

1.1. Представяне на участника, изготвено по образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

1.2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП, изготвена по приложения образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

1.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 

ЗОП, изготвена по приложения образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 

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

режим, подписана от лице, което може самостоятелно да представлява участника, а когато 

участникът е обединение – от лицата, които могат самостоятелно да представляват 

юридическите лица, които участва в него, изготвена по приложения образец ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 4. 
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1.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка в 

съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, изготвена по приложения образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 

5.  

1.6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по приложения 

образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. 

1.7. Ценово предложение, изготвено по приложения образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. 

1.8. Валидни документи от компетентен орган, доказващ правото на участника да 

осъществяват доставки на интернет, а именно – Заверени копия от Удостоверение № 

00028/18.06.2009 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, ведно с приложение към 

него и Удостоверение № 00059/12.02.2010 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, 

ведно с приложение към него. 

1.9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, изготвен по приложения 

образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. 

2. Комисията обяви, предложената от единствения участник „СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД, 

цена за изпълнение на поръчката, както следва: 

2.1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на обявата, 

„СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД представя ценово предложение за срок от 12 месеца в размер на 

996,00 (деветстотин деветдесет и шест) лева без вкл. ДДС. 

2.2. Предложената сумата за изпълнение на услугата в размер на 996,00 лева без вкл. 

ДДС ще се изплаща на 12 (дванадесет) равни месечни вноски, всяка от който в размер на 

83,00 (осемдесет и три) лева без вкл. ДДС, по начин и в срокове, съгласно условията, 

заложени от възложителя в обявата и документацията към нея. 

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията, като същата продължи работата си в закрито заседание. 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на представените в офертата на единствения 

участник „СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД документи и информации за съответствията с 

изискванията и условията, заложени от възложителя в обявата и документацията към нея. 

1. След разглеждането на описаните в раздел II, т. 1 от настоящия протокол документи 

и информации членовете на комисията констатираха следното: 

Документите и информации, представени от „СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД са изготвени 

точно и в съответствие с изискванията и условията, заложени от възложителя в обявата и 

документацията към нея. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

приложения образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 7, е изготвено в съответствие с изискванията и 

условията, заложени от възложителя в обявата и документацията към нея. 

2. В съответствие с описаните констатации, комисията пристъпи към класиране на 

направеното ценово предложение от единствения участник „СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД, 

съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска цена” и  

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

Класира ценовите предложения на участниците в процедурата по възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна 

свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС – Михалково””, както следва: 

НА ПЪРВО МЯСТО – единствения участник в процедурата „СЪРНИЦА-НЕТ” 

ЕООД с предложени ценови параметри за изпълнение на поръчката, както следва: 

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на обявата, 

„СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД представя ценово предложение за срок от 12 месеца в размер 

на 996,00 (деветстотин деветдесет и шест) лева без вкл. ДДС. 

2. Предложената сумата за изпълнение на услугата в размер на 996,00 лева без вкл. 

ДДС ще се изплаща на 12 (дванадесет) равни месечни вноски, всяка от който в размер 

на 83,00 (осемдесет и три) лева без вкл. ДДС, по начин и в срокове, съгласно условията, 

заложени от възложителя в обявата и документацията към нея. 
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IV. На основание извършени действия и взети решения в хода на своята работа по 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура по избор на изпълнител 

на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна 

свързаност и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС – Михалково”” чрез събиране на 

оферти с обява по чл. 187 от ЗОП, открита с Обява № 166/18.01.2017 г. за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

ПРЕДЛАГА на възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с предмет: „Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност 

и достъп до интернет за нуждите на ТП „ДГС – Михалково”” с класирания на първо 

място участник „СЪРНИЦА-НЕТ” ЕООД, в съответствие с предложеното в офертата 

на участника. 

V. Настоящият протокол беше изготвен на 31.01.2017 г. след провеждане на закрито 

заседание на комисията същия ден. Комисията възложи на председателя да го представи за 

утвърждаване от възложителя, ведно с цялата документация по провеждане на процедурата. 

Настоящия протокол се състои от 3 (три) страници. 

 

 

Председател: ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД (П) 

 

 

Членове: 1. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД (П) 

 

 

2. ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 2 ОТ ЗЗЛД (П) 

 

 


