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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП - ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО  „ШИРОКА ЛЪКА” 
          с. Широка лъка   ул. Перелик №1  4710    ЕИК 2016195800332 

          тел. 030302280/ факс 030302280 
          www.ucdp-smolian.com    dgsshirokalaka@ucdp-smolian.com 

 
 
 
 
 
УТВЪРЖДАВАМ, 
       ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Широка лъка“:    

(инж. Тодор Кушлев)                             
 
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени 

поръчки (ППЗОП) 
 

за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на 
чл.187 от ЗОП с предмет: „ Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски 

пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020 -2021 
год. на територията на ТП ДГС „Широка лъка“ 

             
Днес, 23 юни 2020г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС „Широка 

лъка“ комисия, назначена със Заповед №68 от 22.06.2020г. на Директора на ТП ДГС 
„Широка лъка” в състав:              

        
 Председател:  инж. Димо Янчев – Заместник директор при ТП „ДГС – Широка лъка” 
        Членове: 1. Красимира Генкова – Юрисконсулт при ТП „ДГС – Широка лъка” 
             2. Севда Дишлиева – Гл. счетоводител при ТП „ДГС – Широка лъка” 
 

се събра да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за обявената обществена 
поръчка. 
 Председателят на комисията констатира присъствието на всички членове на 
комисията. 

Комисията започна своята работа след получаване на постъпилите оферти, 
съгласно регистъра за приетите оферти за участие в обществената поръчка. 
 Съгласно разпоредбата на чл.97, ал.3, изречение второ от ППЗОП при отварянето 
на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители 
на участниците. 
 На публичната част на заседанието на комисията присъства представител на 
участника „Мурджев Транс“ ЕООД. 
 Комисията констатира, че на основание чл.187, ал.1 от ЗОП, Възложителя е открил 
обществената поръчка чрез публикуване в профила на купувача на обява за обществена 
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поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с изх. №5/ 03.06.2020год., както и Информация 
за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по 
чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на електронната страница на АОП с ID9099157/ 
03.06.2020 год. за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и текущ ремонт на 
съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за 
ползване през 2020 -2021 год. на територията на ТП ДГС „Широка лъка“.  
 На следващо място комисията установи, че в първоначално определения срок за 
подаване на оферти – до 15.06.2020г . е постъпила само една оферта, а именно: Оферта с 
вх. №1111/ 15.06.2020год., подадена в 16:35 часа от „Мурджев Транс“ ЕООД. 
 На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят е удължил срока за получаване на 
оферти до 16:00 часа на 22.06.2020год., съгласно Информация за публикуване в профила 
на купувача, обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, 
публикувана на електронната страница на АОП с ID9099854/ 16.06.2020 год. 
 Видно от представения регистър на приетите оферти, в удължения срок е 
постъпила една оферта а именно: Оферта с вх. №1162/ 22.06.2020год., подадена в 15:30 
часа от „Барин Алп“ ЕООД. 
 Всички членове на комисията се запознаха със съдържанието на регистъра за 
приетите оферти за участие в процедурата, след като подписаха декларация, в 
съответствие с разпоредбите на чл.103, ал.2 от ЗОП. 
 

В съответствие с разпоредбата на чл.97, ал.3, изр. първо от ППЗОП, комисията 
пристъпи към отваряне на офертите и проверка за съответствие с условията за 
участие и изискванията, на които следва да отговарят.  

 
Комисията установи, че офертите са представени в запечатани непрозрачни 

опаковки с посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя.  
 

1. Офертата на „МУРДЖЕВ ТРАНС“ ЕООД, съдържа следните документи, 
подписани от него: 

 - Представяне на участника – Приложение №1; 
 - Декларация по чл. 192, ал. 3, във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки – Приложение № 2; 
 - Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение № 3; 

 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка – 
Приложение № 4; 

 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  - 
Приложение № 5; 

 -  Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 7; 
 -  Ценово предложение  - Приложение №8 
 
1.1. Проверка за съответствие с условията за участие 
 В изпълнение на чл. 97, ал. 5 и ал. 6 от ППЗОП,  се установи, че в  представените 

към офертата декларации е декларирана липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 2 и 
7 от ЗОП от „Мурджев Транс“ ЕООД;  

 
1.2. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 

професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 

сертификати: 
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Участникът разполага с необходимата техника за извършване на предмета на 

поръчката, именно: 

- 1 (един) брой верижен булдозер; 
- 1 (един) брой многофункционален багер; 
- 1 (един) брой товарен автомобил – самосвал. 

 
- копие на свидетелство за регистрация по Закона за регистрация и контрол 

на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ)  
- копие на валиден талон за преминат годишен технически преглед, както и 

    заверено копие на извлечение от счетоводните книги за притежавани ДМА; 
 Участник „Мурджев Транс“ ЕООД разполага с лица, които ще осъществяват 
изпълнението на поръчката: 

- общи работници – 2 лица; 
- машинист, пътно-строителни машини – 2 лица, в т.ч. 1 лице с 

правоспособност за управление на верижен булдозер и 1 лице с правоспособност за 
управление на многофункционален багер; 

- шофьор, товарен автомобил – 1 лице с правоспособност за управление на 
товарен автомобил видно от копие на документи за правоспособност за управление 
на изискуемата техника; 

- Приложена е и справка от НАП, издадена на 05.06.2020 г. (в едномесечен 
срок преди срока за подаване на оферти), относно лицата, които ще участват в 
изпълнението на обществената поръчка, вкл. и притежаващи документ за 
правоспособност за управление на изискуемата техника. 

 
1.3. Проверка за съответствието на техническото предложение с 

изискванията на възложителя  
След като разгледа техническото предложение, представено от участника, 

комисията установи, че е в пълно съответствие с изискванията, съдържащи се в 
техническата спецификация от документацията за участие.  

 
 

2. Офертата на „БАРИН АЛП“ ЕООД, съдържа следните документи, подписани 
от него: 

 - Представяне на участника – Приложение №1; 
 - Декларация по чл. 192, ал. 3, във връзка с чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки – Приложение № 2; 
 - Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение № 3; 

 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка – 
Приложение № 4; 

 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  - 
Приложение № 5; 

 - Декларация от трето лице – Приложение № 6А; 
 -  Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 7; 
 -  Ценово предложение  - Приложение №8 
 
2.1. Проверка за съответствие с условията за участие: 

https://web.apis.bg/p.php?i=2752471&amp;p28982763
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 В изпълнение на чл. 97, ал. 5 и ал. 6 от ППЗОП,  се установи, че в  представените 
към офертата декларации е декларирана липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 2 и 
7 от ЗОП от „Барин алп“ ЕООД;  

 
2.2. Проверка на съответствието с изискванията за технически и 

професионални способности, и наличие на изискваните от възложителя 

сертификати: 

Участникът разполага с необходимата техника за извършване на предмета на 

поръчката, именно: 

- 1 (един) брой верижен булдозер; 
- 1 (един) брой многофункционален багер; 
- 1 (един) брой товарен автомобил – самосвал. 

 
- копие на свидетелство за регистрация по Закона за регистрация и контрол 

на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ)  
- копие на валидни талони за преминат годишен технически преглед, както и 

    заверено копие на извлечение от счетоводните книги за притежавани ДМА; 
 Участник „Мурджев Транс“ ЕООД разполага с лица, които ще осъществяват 
изпълнението на поръчката: 

- общи работници – 2 лица; 
- машинист, пътно-строителни машини – 2 лица, в т.ч. 1 лице с 

правоспособност за управление на верижен булдозер и 1 лице с правоспособност за 
управление на многофункционален багер; 

- шофьор, товарен автомобил – 1 лице с правоспособност за управление на 
товарен автомобил видно от копие на документи за правоспособност за управление 
на изискуемата техника; 

- Приложена е и справка от НАП, издадена на 22.06.2020 г. (в едномесечен 
срок преди срока за подаване на оферти), относно лицата, които ще участват в 
изпълнението на обществената поръчка, вкл. и притежаващи документ за 
правоспособност за управление на изискуемата техника. 

 
2.3. Проверка за съответствието на техническото предложение с 

изискванията на възложителя:  
След като разгледа техническото предложение, представено от участника, 

комисията установи, че е в пълно съответствие с изискванията, съдържащи се в 
техническата спецификация от документацията за участие.  
 
 Техническите предложения на всеки от участниците  се подписа от тримата 
членове на комисията и от представителя на „Барин Алп“ ЕООД.  
 

   3. Критерии за възлагане: 
  Критерият за възлагане на поръчката е „икономически най-изгодна оферта“, 

определена въз основа на „най – ниска“ цена, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП; 
 
  4. Ценовото предложение на участниците е:  
 

 Прогнозна стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка е 
25 040,10 лв. (двадесет и пет хиляди и четиридесет лева и десет стотинки) без ДДС 

           Комисията разгледа приложението „ Ценови параметри” на кандидатите по реда на 
тяхното постъпване:  
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„МУРДЖЕВ ТРАНС „ ЕООД е предложила сумата в размер на 20 063,80 (двадесет 
хиляди и шестдесет и три лева и осемдесет стотинки) без ДДС; 

„БАРИН АЛП“ ЕООД е предложил сумата в размер на 24 708,90 (двадесет и 
четири хиляди седемстотин и осем лева  и деветдесет стотинки) без ДДС. 

 
Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получените 

оферти, комисията предлага за изпълнител на услугата: 
 
Първо място – „МУРДЖЕВ ТРАНС“ ЕООД с ЕИК 120559852 
Второ място – „БАРИН АЛП“ ЕООД С ЕИК 202151992 
 
 

С оглед направените констатации и взетите решения, комисията предлага на 
Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник: „Мурджев 
Транс“ ООД, ЕИК: 120559852, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Д-р 
Заменхоф“ № 22 и адрес за кореспонденция гр. Смолян, ул. „Д-р Заменхоф“ № 22. 

След извършване на описаните действия, комисията приключи работата по 
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти.  

Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 
23.06.2020г. в един оригинален екземпляр за ТП ДГС „Широка лъка”, който се състои от 5 
(пет) страници.  

Протоколът да се публикува на страницата на ЮЦДП гр. Смолян, профила на 
купувача, към следния адрес:  
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4641 

Настоящият Протокол, заедно с цялата документация, се предава на Възложителя 
за утвърждаване в съответствие с чл. 97, ал. 4 изречение второ от ППЗОП на 23.06.2020 
год. 

 
 
 

Председател: _________(п)_______ 

                         (инж. Димо Янчев) 

 

 

 

Членове: 

1. _______(п)______________                                                         2._____________(п)___________       

                  ( Кр. Генкова)                                                                         ( С. Дишилиева)         
            
 
 
 
 
   
 (п) Заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от Регламент (ЕС) 2016/679 
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