
УТВЪРДИЛ:..../п/.......... 

Директор ТП ДГС ЦОНЕВО 

ИНЖ./Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 

10.04.2020г 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№1/06.04.2020г. 

 
          На 06.04.2020 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед 

№148/06.04.2020г. на директора на  ТП ДГС Цонево,  в състав: 

         Председател: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - зам.директор при ТП 

ДГС Цонево 

         Членове:1. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - РСО- главен  счетоводител 

при ТП ДГС Цонево  

                        2. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - юрисконсулт при ТП ДГС 

Цонево 

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за 

оценка на офертите : най-ниската предложена цена относно процедура, открита чрез 

Публично състезание , с предмет: Извършване на услуга, включваща товаро- 

разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Цонево“ за 

2020 година, съгласно техническа спецификация, съгласно Заповед 

№414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №111 от 

11.03.2020 г на директора на ТП ДГС Цонево 

 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

№02711-2020-0068 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес -  

https://wp.me/p82oCV-cZU. 

           Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата 

процедура , а именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 11,00 часа на 

06.04.2020 г.,  

          -получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и 

подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП от членовете на комисията; 

          -проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с  изискванията на 

ЗОП и определените от възложителя условия от външна страна; 

          -комисията ще отвори опаковките с офертите съгласно ЗОП и ППЗОП по реда на 

постъпването им и ще провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести останалите  документи;  

           -подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 

предложение на всеки от участниците депозирали оферта; 

           -отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на 

ценовото предложение на участника. 

https://wp.me/p82oGs-d4k
https://wp.me/p82oGs-d4k
https://wp.me/p82oGs-d4k


           -закриване на публичното заседание на комисията 

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание 

в което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и 

критериите за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на 

възложителя; 

            

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Цонево, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 03.04.2020г.  , 

такива  са  постъпили  , както следва: 

1. Оферта от „ЕСИ-ЛЕС“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено 

на основание чл.59 от ЗЗЛД/  с вх.№492/27.03.2020г., час на постъпване: 

09,15 часа  

        Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

         Председателят на комисията обяви, че участниците  в процедурата или техни 

упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица. 

          Направена бе справка към 06.04.2020г от извършената от страна на комисията 

служебна проверка на актуалното състояние на участника в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и същите са приложени към документацията  

          Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за 

участие в процедурата и обяви, че комисията ще отваря пликовете по реда на 

постъпването им и ще проверява съответствието на офертите , съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за 

публичност на процедурата. 

         Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява заявените от 

кандидата данни , както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата посочени в офертата. 

          Комисията констатира, че опаковката  с офертата  е с ненарушена цялост и 

отговаря от външна страна на изискванията на ЗОП и тези на възложителя.. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на 

тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на 

тяхното съдържание: 

      1.1.Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „ЕСИ-ЛЕС“ 

ЕООД 

       При отваряне на опаковката  се установи следното съдържание: 

 

1. Заявление за участие съдържащо Опис на представените документи (в 

оригинал); 

2. ЕЕДОП на магнитен носител- флаш памет; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя - в оригинал; 



4. Декларация за съгласие за обработване на лични данни- в оригинал,  

5. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  

 

        В изпълнение на задълженията си по чл.61, ал.1, т.2 от ППЗОП,  Председателят на 

комисията и всички членове подписаха плика  с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя. 

         Не беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат 

плика с надпис  „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение,  т.к. 

такива не присъстваха на публичното заседание на комисията. 

      

         В изпълнение на задължението си по чл.61, ал.1, т.1 от ППЗОП , комисията 

оповести предлаганите ценови параметри на участника„ЕСИ - ЛЕС“ ЕООД, 

както следва: 
І.Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 2500,00 лв. (две 

хиляди и петстотин  лева) без вкл. ДДС франко мястото на изпълнение на услугата, като 

сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за услуги за 

прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава 

2.За целите на оценяването предлагам еденична и обща  цена , както следва: 

 

№ по 

ред Наименование на услугите 

Мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 

Ед.цена за 

1 пр.м3 в 

лева без 

ДДС 

Обща цена 

за 

прогнозно 

количество 

от 150 

пр.м3  в лв. 

без вкл. 

ДДС 

к4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 

Товарене , ратоварване и транспорт на 

дървесина 1 пр.м
3 150 пр.м3 16,60 2490,00 

 

Предлагананата от нас обща цена за извършване на услугите, предмет на настоящата 

обществена поръчка е в размер на : 2490,00 / словом: две хиляди четиристотин и 

деветдесет лева/ лева без вкл. ДДС за прогнозно количество от 150 пр.м3 ; 

        3.Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно предложената единична цена на 

услугута за 1 пр. м3, без включено ДДС. 

        4. В посочената еденична  и обща цена от настоящето предложение са включени всички 

разходи за такси, транспорт и други съпътстващи услугата  разходи, както и печалбата на 

Изпълнителя, същите са в лева без ДДС и не подлежат на промяна за периода на действие на 

договора.  

 

       С посоченото действие приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 



 

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 06.04.2020г. в 11.20 часа. 

      Като определи, че следващото заседание ще се проведе на 06.04.2020г. в 11.20 часа 

в административната сграда на ТП ДГС Цонево,  /Заличено на основание чл.59 от 

ЗЗЛД/ 
      На 06.04.2020г. в 11.20 часа, комисията продължи своята работа на закрито 

заседание, като извърши следното: 

      Възложителят е уведомил всички заинтересовани лица  в обявлението и 

документацията за обществената поръчка , че  действията на комисията ще се 

извършват в последователността, посочена в чл.181, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП ( 

отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява 

тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните 

показатели за оценка на офертите). 

      Във връзка с посоченото, Комисията следва да разгледа и оцени ценовото 

предложение на участниците. 

   

  Съгласно документацията утвърдена от възложителя , Общата прогнозна стойност 

на поръчката е 2500,00 лева без включен ДДС, и включва всички присъщи разходи за 

изпълнение  на услугата  франко мястото на услугата определно от Възложителя: 

с.Цонево, общ.Дългопол, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54  

 

        Критерият определен от възложителя за оценка офертите е „най-ниска цена” 

        Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо 

място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно място-

участникът предложил най-висока. 

 

       1.Комисията разгледа ценовото предложение на „ЕСИ-ЛЕС“ ЕООД,  както 

следва: 
І.Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 2500,00 лв. (две хиляди и 

петстотин  лева) без вкл. ДДС франко мястото на изпълнение на услугата, като сключването на договор 

не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за услуги за прогнозната му стойност, ако нуждите 

му не изискват такава 

2.За целите на оценяването предлагам еденична и обща  цена , както следва: 

 

№ по 

ред Наименование на услугите 

Мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 

Ед.цена за 

1 пр.м3 в 

лева без 

ДДС 

Обща цена 

за 

прогнозно 

количество 

от 150 

пр.м3  в лв. 

без вкл. 

ДДС 

к4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 
Товарене , ратоварване и транспорт на 

1 пр.м
3 150 пр.м3 16,60 2490,00 



дървесина 

 

Предлагананата от нас обща цена за извършване на услугите, предмет на настоящата 

обществена поръчка е в размер на : 2490,00 / словом: две хиляди четиристотин и 

деветдесет лева/ лева без вкл. ДДС за прогнозно количество от 150 пр.м3 ; 

        3.Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно предложената единична цена на 

услугута за 1 пр. м3, без включено ДДС. 

        4. В посочената еденична  и обща цена от настоящето предложение са включени всички 

разходи за такси, транспорт и други съпътстващи услугата  разходи, както и печалбата на 

Изпълнителя, същите са в лева без ДДС и не подлежат на промяна за периода на действие на 

договора.  

 
        Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и условия на 

Възложителя и не надхвърля пределния финансов ресурс за изпълнение на поръчката 

определен от възложителя.  

       При проверка на предложената единична и обща цена, Комисията не констатира да 

е налице несъответствие. Посочената обща стойност за изпълнение на поръчката не 

надвишава пределния финансов ресурс определен от възложителя. При тези 

обстоятелства не са налице основания за отстраняване на участника , поради което 

комисията взе единодушно решение: 

      Допуска участника „ЕСИ-ЛЕС“ ЕООД до следващия етап – разглеждане на 

техническото предложение . 

 

      Поради наличие на една допусната оферта, Комисията счита че не следва да се 

извършва проверка по реда на чл.72, ал.1 от ЗОП. 

       

    Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника „Еси-лес“ ЕООД, като установи следното: 

 

         I.След запознаването ни с решението, обявлението и документацията на 

настоящата обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга, включваща 

товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС 

Цонево“ за 2020 година, съгласно техническа спецификация“, предлагаме да 

организираме и изпълним поръчката в съответствие с Техническата спецификация на 

възложителя, при спазване на съответните стандарти, както следва: 

         II. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

работата. 
       1.Изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост и при 

изрично възлагане от страна на ТП „ДГС Цонево”, в рамките на определеният максимален 

прогнозен финансов ресурс за 2020 год. определен от Възложителя и след уведомяване ще 

извършим необходимата услуга: включваща дейностите по товарене, разтоварване и транспорт 

на прогнозно количество от 150  пр.м3 дървесина от ДГТ на териториалния обхват  на ТП ДГС 

Цонево до административен адрес на ТП ДГС Цонево, находящ се в с.Цонево, обл.Варна, 

ул.Хр.Трендафилов №54.  

       2. Предлагам да изпълним услугите , предмет на настоящата поръчка качествено, в 

срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, 

като: 

       2.1.. Срок начин и място на изпълнение на услугите.Срок на договора.  



          2.1.1Начин на изпълнение на услугите – услугите, предмет на поръчката, се извършват 

след изрично възлагане от страна на Възложителя, като във връзка с това участника следва да 

декларира готовност за изпълнението им през работните дни в седмицата 

          2.1.2.Услугите предмет на поръчката се извършват по маршрут определен от  

Възложителя, в т.ч. по асфалтираните пътища от I - IV категория от РПМ и/или по такива, 

които се намират в/около горите и земеделските земи (черни пътища, чакълирани пътища и 

т.н.). Максимално транспортно разстояние от обекта , находящ се в териториалния обхват на 

ТП ДГС Цонево до административния адрес на ТП ДГС Цонево е 30  км. 

          2.1.3.Услугите предмет на поръчката се извършват по зададен в заявката на Възложителя 

маршрут или по възможно най – краткия маршрут до административния адрес на ТП ДГС 

Цонево. Отклонение от тези маршрути е допустимо само с изричното съгласие на 

Възложителя, дадено в писмен вид или във вид, позволяващ възпроизвеждането на съгласието. 

Отклонение е допустимо и при форсмажорни обстоятелства, с цел запазване интересите на 

Възложителя, след надлежното му уведомяване. 

        2.1.4.Срок на договора – до 31.12.2020 г. 

         2.1.5.Срок за изпълнение - до 30 (тридесет)  календарни дни, считано от получаване 

на заявка от Възложителя. 

Забележка : не повече от 30(тридесет) календарни дни , считано от получаване на заявка от 

Възложителя. 

          2.1.6. Място на изпълнение: от съответния обект находящ се в териториалния обхват на 

ТП ДГС Цонево до адреса на Възложителя – административната сграда на ТП „ДГС Цонево”, 

община Дългопол, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 

           3.   Приемаме, услугите предмет на настоящата обществен поръчка да  се 

извършват след заявка от възложителя , подадена по телефон, Е-майл или с писмо 

както следва: /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 
III. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1.При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

       Комисията установи , че предложението за изпълнение на поръчката е по образеца 

към документацията за участие и съдържа всички необходими изявления на участника 

в посочените от възложителя параметри за осъществяване предмета на поръчката.  

      Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се 

съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност на 

офертите и с проекта на договор. 

        С оглед изложеното , Комисията приема , че представеното от участника 

предложение за изпълнение отговаря на утвърдената от възложителя техническа 

спецификация и съответства на поставените от последния изисквания , поради което 

комисията прие , че не са налице основания за отстраняване на участника „ЕСИ-ЛЕС“ 

ЕООД и допуска същия до следващ етап на процедурата 

 

      Комисията продължи своята работа по реда на чл.61, т.4 от ППЗОП- разглеждане на 

документите за лично състояние   на участниците в низходящ ред спрямо 

получените оценки. 

      1.Оферта от „ЕСИ-ЛЕС“ ЕООД. 

 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил следните документи , съгласно приложения опис: 

     Заявление за участие, което включва: 

     -Опис на представените документи; 



     -Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представен на 

магнитен носител – флаш памет с прикачен pdf файл , изготвен по образеца приложен 

към ел.досие на поръчката, коректно попълнен и подписан с електронен подпис на 

управителя- /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ на 26.03.2020г. в 10:19 часа. 

     По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания 

изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира 

следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 

       Констатации- участникът в ЕЕДОП е обявил липсата на основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

        Участникът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

       -Представена е декларация за съгласие за обработване на лични данни, подписана 

от управителите на дружеството. 

          Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и 

професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални 

критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на 

управителя на дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в 

Търговски регистър при АВ  относно начина на представляване . 

 

          КЛАСИРАНЕ: 

          Предвид изложените по- горе обстоятелства , въз основа на ценовото 

предложение на участника, след прилагане на критерия най- ниска цена и след като се 

установи съответствие на офертите с поставените от възложителя изисквания за лично 

състояние и критерии за подбор, на основаниечл.61, т.7 от ППЗОП , комисията 

единодушно реши: 

           Класира на първо място: 

      „ЕСИ-ЛЕС“ ЕООД , седалище и адрес на управление: /Заличено на основание 

чл.59 от ЗЗЛД/, с оферта вх.№492/27.03.2020г., час на постъпване: 09,15 часа , при 

следното предложение за изпълнение на обществената поръчка: 

І.Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е 2500,00 лв. (две 

хиляди и петстотин  лева) без вкл. ДДС франко мястото на изпълнение на услугата, като 

сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за услуги за 

прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава 

2.За целите на оценяването предлагам еденична и обща  цена , както следва: 

 

№ по 

ред Наименование на услугите 
Мерна 

единица 
Прогнозно 

количество 

Ед.цена за 

1 пр.м3 в 

лева без 

ДДС 

Обща цена 

за 

прогнозно 

количество 

от 150 

пр.м3  в лв. 

без вкл. 



ДДС 

к4 х к.5 

1 2 3 4 5 6 

1 

Товарене , ратоварване и транспорт на 

дървесина 1 пр.м
3 150 пр.м3 16,60 2490,00 

 

Предлагананата от нас обща цена за извършване на услугите, предмет на настоящата 

обществена поръчка е в размер на : 2490,00 / словом: две хиляди четиристотин и 

деветдесет лева/ лева без вкл. ДДС за прогнозно количество от 150 пр.м3 ; 

        3.Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно предложената единична цена на 

услугута за 1 пр. м3, без включено ДДС. 

        4. В посочената еденична  и обща цена от настоящето предложение са включени всички 

разходи за такси, транспорт и други съпътстващи услугата  разходи, както и печалбата на 

Изпълнителя, същите са в лева без ДДС и не подлежат на промяна за периода на действие на 

договора.  

 

        Настоящият протокол е съставен на 06.04.2020г и подписан в един екземпляр. 

       След изготвяне на доклад и подписването му от всички членове на комисията , 

цялата документация по поръчката да се предаде на възложителя за вземане на решение 

по чл.181, ал.6 от ЗОП за определяне на изпълнител 

        Комисията преустанови своята работа на 06.04.2020г. в 13,00 часа. 

        Протоколът съдържа 8 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

      

Председател:    инж. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - ......./п/............. 

Членове:       1. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - ....../п/............. 

                       2. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ - ......./п/..............       

 

 


