
УТВЪРДИЛ:............./п/........................... 

Директор на ТП ДГС „Цонево”  

/заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

22.11.2018 г. 

П Р О Т О К О Л 

На 22.11.2018 г. комисия назначена със Заповед № 407/22.11.2018 г. на Директора на 

ТП ДГС Цонево, в състав: Председател: /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/– зам. 

Директор на ТП ДГС Цонево, Членове: 1. /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/– 

Ръководител счетоводен отдел - гл.счетоводител при ТП ДГС Цонево 2. /заличено, на 

основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

 – адвокат по договор с ТП ДГС Цонево, се събра на заседание от 10.00 часа в 

административната сграда на ТП ДГС Цонево, с. Цонево, /заличено, на основание чл.2 

от ЗЗЛД/ за провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с предмет - „Периодична доставка, осъществена чрез покупка на 

прогнозни видове боя,  цветен спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране 

на стояща дървесина в гората - Държавна горска територия, във връзка с осъществяване 

стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2018 година”, открита с решение 364 

/26.10.2018 г., на директора на ТП ДГС Цонево, с уникален идентификационен номер в 

АОП - 02711-2018-0143, със задача да отвори, оцени и класира постъпилите валидни 

предложения от участниците по реда на ЗОП.  

На заседанието присъстват всички членове на комисията. Председателя на 

комисията запозна членовете на същата с условията за участие в същата, включително с 

правото им да проверяват заявените от участниците данни както и по всяко време да 

изискват представяне на доказателства за обстоятелствата посочени в офертата. 

Действията на комисията се извършват в последователността посочена в чл. 61 

от ППЗОП.  

При откриване на заседанието на комисията и по време на публичната част от 

заседанието, не присъстват представители на лицата по чл. 54, ал.2 от ППЗОП, поради 

което няма наличен списък на лица присъствали по време на заседанието.  

Комисията пристъпи към работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти.  

Дневен ред на заседанието, съгласно изискванията на ЗОП: 

1. Получаване на Регистъра на представените оферти и протокола по 

чл.48, ал. 6 от ЗОП и подписване на декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП 

от членовете на комисията. 

2. Проверка на офертите за съответствие с изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия от външна страна.  

3. Отваряне на плика с офертата и проверка за съдържанието на 

документите, които съдържа, съгласно предварително обявените от 



Възложителя условия, вкл. проверка за наличие на отделен запечатан 

плик с надпис – предлагани ценови параметри. 

4. Подписване на плик с надпис – предлагани ценови параметри и 

техническото предложение на участника, депозирал оферта за участие. 

5. Закриване на публичната част и обявяване деня и часа на следващото 

закрито заседание.  

Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред: 

по т. 1 - Получаване на Регистъра на представените оферти и протокола по чл.48, 

ал. 6 от ЗОП и подписване на декларации по чл. 103, ал.2 от ЗОП от членовете на 

комисията.  

Председателят на комисията представи на членовете Регистър за получените оферти и 

протокола по чл.48, ал. 6 от ЗОП. Комисията констатира, че е подадена една оферта от 

„Би енд би партнерс“ ООД с /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

, със седалище и адрес на управление /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

 с вх. № 1410 от 19.11.2018 г. – 11.05 ч. чрез куриер, ведно с запечатана кутия с 

надпис – мостра към обществена поръчка чрез публично състезание с предмет - 

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя,  цветен 

спрей-универсален и специализиран спрей за маркиране на стояща дървесина в гората - 

Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП 

„ДГС Цонево" за 2018 година” и наименованието на участника. 

Комисията подписа декларации, съгласно обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. , ал.6 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти - Приложения от № 2 до № 6.  

По т.2 от дневния ред -  Проверка на офертите за съответствие с изискванията на 

ЗОП и предварително обявените условия от външна страна.  

Комисията установи, че подадената оферта е в непрозрачен, запечатан плик, с 

ненарушена цялост, с отбелязани всички данни, съгласно изискванията обявени от 

възложителя и е придружена с запечатана кутия с отбелязани данни съгласно 

изискванията обявени от възложителя. При наличието на тези данни комисията приема, 

че не са налице несъответствия с изискванията на ЗОП и предварително обявените 

условия. 

По т.3 от дневния ред - Отваряне на плика с офертата и проверка за 

съдържанието на документите, които съдържа, съгласно предварително обявените от 

Възложителя условия, вкл. Проверка за наличие на отделен запечатан плик с надпис – 

предлагани ценови параметри. 

Комисията отвори плика с офертата и констатира съдържанието на наличните в 

плика документи, както следва: 



Непрозрачен, запечатан плик с надпис – предлагани ценови параметри; 

- ЕЕДОП на оптичен носител; 

- Опис на представените документи; 

- Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;  

- Декларация за срока на валидност на офертата;  

- Предложение за изпълнение на поръчката;  

- Декларация за приемане клаузите на приложения проект на договор;  

- Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

- Декларация за информираност и съгласие по ЗЗЛД; 

- Сертификат и доклад за извършен KWF тест и информационни листове за 

безопасност. 

В запечатаната кутия с мостри към офертата, комисията констатира наличност 

на изискваните от възложителя мостри - специализиран спрей за маркиране на  

дървесина - сигнален/неонов цвят – оранжев – 1 бр, матов кафяв – 1 бр, матов жълт – 1 

бр. и матов син – 1 бр. 

По т.4 - Подписване на плик с надпис – предлагани ценови параметри и 

техническото предложение на участника, депозирал оферта за участие. 

Комисията подписа запечатания плик с предлагани ценови параметри и 

техническото предложение на участника, депозирал оферта за участие. 

По т.5 - Закриване на публичната част и обявяване деня и часа на следващото 

закрито заседание. С изпълнението на посочените действия приключи публичната част 

от заседанието на комисията.  

Във връзка с чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП, председателят на комисията уведоми 

членовете и, че ще свика поредното заседание на комисията на 27.11.18 г. от 14.00 ч. в 

административната сграда на ТП на ДГС Цонево в с. Цонево, /заличено, на основание 

чл.2 от ЗЗЛД/ 

Настоящият протокол се състави на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП вр. с чл. 54, 

ал.7 ППЗОП.   

КОМИСИЯ:  

…………/п/……………………. 

Председател: /заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

– зам. Директор на ТП ДГС Цонево 

Членове:……………/п/………………… 

/заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

– Ръководител счетоводен отдел - гл.счетоводител при ТП  ДГС Цонево  

………………………………… 

/заличено, на основание чл.2 от ЗЗЛД/ 

– адвокат по договор с ТП ДГС Цонево. 

 



 


