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ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ЦОНЕВО 
30.10.2019г 

/Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 

 

На 29.10.2019 г. от 10:00 часа, комисия определена със Заповед  №474/29.10.2019г. 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/- юрисконсулт при ТП ДГС 

Цонево 

                        2. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/- ръководител счетоводен отдел 

при ТП ДГС Цонево 
         се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на Обява за 

събиране на оферти по реда на чл.187 Закона за обществените поръчки , с предмет: „Доставка 

на оградна мрежа и материали за нуждите на ТП ДГС Цонево за 2019 година, по вид и 

прогнозно количество съгласно техническа спецификация ", съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен. 
             Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 08.10.2019 г. в профила на купувача на интернет адрес 

- https://wp.me/p82oCV-cVM, е публикувана обява №ОП 06 от 08.10.2019г  за събиране на 

оферти  за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:00 часа 

на 21.10.2019 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е 

публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка 

на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” с изх. №810/08.10.2019 г. под №9093215 от 08.10.2019г. 

        В определения краен срок за приемане на оферти е установено , че не са постъпили 

минимум три оферти, поради което Възложителят е удължил срока са прием на оферти, като в 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана информация за удължаване крайния 

срок за получаване на оферти в РОП №9093703 от 22.10.2019г., публикувана    в профила на 

купувача на интернет адрес - https://wp.me/p82oCV-cVM, на 22.10.2019г.  

 

        С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП,  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 Обявата към настоящата поръчка, а 

именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10,00 часа на 

29.10.2019 г., комисията ще отвори опаковката с офертата, съгласно ЗОП и ППЗОП и 

ще оповести приложените в нея документи и предлаганата от участниците цени за 

изпълнение на доставката;  

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093215
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9093215


          - 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; 

           - в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и 

подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото и ценовото  

предложение на кандидатите.  

         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 28.10.2019г.  са 

постъпили следните оферти, а именно:  

 

 
№ Вх. №/дата и час на постъпване Име на участника 

1 
Вх.№1554/21.10.2019г, в 13,00 часа „Класик метал “ ЕООД 

2 
Вх.№1579/25.10.2019г, в 12,12 часа „Валимар“ ООД 

 

Комисията констатира, че офертите са представени в запечатана и непрозрачна 

опаковка. Няма оферти, постъпили след крайния срок. 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 

предложения, както следва: 

          1. Комисията обяви предложената от участника „Класик метал “ ЕООД цена в лева без 

ДДС, както следва: 1085,00 лева без ДДС; 

          2. Комисията обяви предложената от участника „Валимар“ ООД цена в лева без ДДС, 

както следва: 1666,70 лева без ДДС; 

 

          Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на 

участниците. Не бе предложено на участник подписването им предвед липсата на явили се 

участници или упълномощени техни представители. 

С посочените действия на комисията приключи  публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на 

представените оферти за участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване, чрез 

проверка на представените от участниците документи относно тяхното наличие и редовност, 

както и за съответствие на участниците  с изискванията на възложителя , посочени в 

документацията за участие.. 

Комисията извърши следното: 

1.Относно оферта на участника „Класик метал “ ЕООД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно 

представения списъка към заявлението за участие: 



1.Техническо предложение- в оригинал, съдържащо: 

-предложение за изпълнение на поръчката 
2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – в 

оригинал  

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 от ЗОП- в оригинал  

4. Декларация за обстотялствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и чл.107, т.4 от Закона за обществените поръчки за липса на свързаност 

с друг участник- в оригинал  

          5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – в 

оригинал  

6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни  - в оригинал  

7.Ценово предложение- в оригинал 

 
При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от 

възложителя. Декларирал е , че няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката.  

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 

 

2.Относно оферта на участника „Валимар “ ООД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно 

представения списъка към заявлението за участие: 

1.Списък на представените документи 

2.Техническо предложение- в оригинал, съдържащо: 

-предложение за изпълнение на поръчката 

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – в 

оригинал  

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 от ЗОП- в 

оригинал  

5. Декларация за обстотялствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици и чл.107, т.4 от Закона за обществените поръчки за липса на свързаност 

с друг участник- в оригинал  

          6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – в 

оригинал  

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни  - в оригинал  

8.Ценово предложение- в оригинал 

 
При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от 

възложителя. Декларирал е , че няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката.  

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 



Комисията премина към разглеждане на  представените от участниците технически 

предложения, като установи следните: 

1.Техническо предложение на „Класик метал “ ЕООД 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията 

за участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на 

офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

По отношение Техническото предложение  участника е предложил следното: 

 

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

доставката. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, 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 предложението ни е следното: 

 

Артикул 

Минимална 

дебелина на тела 

(мм) 

Око 

(мм) 

Височина 

(м) 

Количество 

(лм) 

Оградна мрежа 

поцинкована ф2,00 50/50 
 

1,5 

 

140 

 

Артикул 

Минимална 

дебелина на 

профила 

(мм) 

Размер 

(мм) 

Височина 

(м) 

Количество 

бр 

Кухи профили 
2,00  40/40 

 

2,00 

 

70 

 

IІІ.Приемаме, че      срока на договора  е  до 31.12.2019г 

V. Предлагаме срок за доставка до 14  (четиринадесет) календарни дни, след 

получаване на заявка от Възложителя. 

Забележка: предложеният срок срокът  за доставка не следва да надвишава  14 

календарни дни, след заявка на Възложителя. 

VII. Място на доставка: ТП Държавно горско стопанство Цонево,  с.Цонево, 

обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 

 VIII..Приемаме, доставката предмет на настоящата обществен поръчка да  се извършва 

след заявка от възложителя , подадена по телефон, Е-майл или с писмо както следва: 

тел. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/ на адрес: /Заличено на основание чл.59 от 

ЗЗЛД/ 

            

       Декларирам, че: 

-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за 

участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка е 60 (шестдесет ) 



календарни дни, считано от датата, която е посочена за крайна дата на получаване на 

офертата  

- Запознат съм със съдържанието на проекта на договор приложен в документацията за 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 

-При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

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

 

Настоящата оферта има валидност 60 календарни дни, считано от последната 

обявена дата за подаване на оферти. 
 

При тези данни комисията приема , че предложението за изпълнение на поръчката е в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

 

1.Техническо предложение на „Валимар “ ООД 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията 

за участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на 

офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

По отношение Техническото предложение  участника е предложил следното: 

 

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

доставката. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, 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 предложението ни е следното: 

 

Артикул 

Минимална 

дебелина на тела 

(мм) 

Око 

(мм) 

Височина 

(м) 

Количество 

(лм) 

Оградна мрежа 

поцинкована ф2,00 50/50 
 

1,5 

 

140 

 

Артикул 

Минимална 

дебелина на 

профила 

(мм) 

Размер 

(мм) 

Височина 

(м) 

Количество 

бр 

Кухи профили 
2,00  40/40 

 

2,00 

 

70 

 

IІІ.Приемаме, че      срока на договора  е  до 31.12.2019г 

V. Предлагаме срок за доставка до 14  (четиринадесет) календарни дни, след 

получаване на заявка от Възложителя. 

Забележка: предложеният срок срокът  за доставка не следва да надвишава  14 

календарни дни, след заявка на Възложителя. 



VII. Място на доставка: ТП Държавно горско стопанство Цонево,  с.Цонево, 

обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 

 VIII..Приемаме, доставката предмет на настоящата обществен поръчка да  се извършва 

след заявка от възложителя , подадена по телефон, Е-майл или с писмо както следва: 

тел. /Заличено на основание чл.59 от ЗЗЛД/на адрес: /Заличено на основание чл.59 от 

ЗЗЛД/ 

       Декларирам, че: 

-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за 

участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка е 60 (шестдесет ) 

календарни дни, считано от датата, която е посочена за крайна дата на получаване на 

офертата  

- Запознат съм със съдържанието на проекта на договор приложен в документацията за 

участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 

-При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

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

 

Настоящата оферта има валидност 60 календарни дни, считано от последната 

обявена дата за подаване на оферти. 
 

При тези данни комисията приема , че предложението за изпълнение на поръчката е в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

 

По отношение Ценовото предложение на участниците , комисията установи следните: 

По отношение ценовото предложение на Класик метал ЕООД. 

Комисията констатира, че същото се състои от една  страница в оригинал , по образец, и 

съдържа следното: 

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

Възложителя. Цените включват всички разходи по доставката до ТП ДГС Цонево,, с.Цонево, 

обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 (вкл.опаковане, транспортиране и др.)  

    2.    Предложените цени ще важат за целия период на изпълнение на договора. Запознат 

съм, че цената не подлежи на промяна за целия срок на договора.   

       3. Нашето ценово предложение за изпълнение е следното: 

артикул 

Мярка Количество Ед.цена  в лева без 

ДДС 

Обща стойност в 

лева без ДДС 

К.3 х к.4 

1 

2 3 4 5 

Оградна мрежа 

поцинкована 
лм 140 

4,50 630,00 

Кухи профили бр 70 
6,50 455,00 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 1085,00 

Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:1085,00 /словом: хиляда 

осемдесет и пет/ 
Настоящата оферта има валидност 60 календарни дни, считано от последната 

обявена дата за подаване на оферти. 



 

 

 

          Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния  финансов ресурс 

определен от възложителя 

 
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради 

което не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника „Класик метал“ ЕООД до етап за оценка на офертата. 

 

По отношение ценовото предложение на Валимар  ООД. 

Комисията констатира, че същото се състои от една страница в оригинал , по образец, и 

съдържа следното: 

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

Възложителя. Цените включват всички разходи по доставката до ТП ДГС Цонево,, с.Цонево, 

обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 (вкл.опаковане, транспортиране и др.)  

    2.    Предложените цени ще важат за целия период на изпълнение на договора. Запознат 

съм, че цената не подлежи на промяна за целия срок на договора.   

       3. Нашето ценово предложение за изпълнение е следното: 

артикул 

Мярка Количество Ед.цена  в лева без 

ДДС 

Обща стойност в 

лева без ДДС 

К.3 х к.4 

1 

2 3 4 5 

Оградна мрежа 

поцинкована 
лм 140 

5,455 763,70 

Кухи профили 
бр 70 

12,90 903,00 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС 1666,70 

Предлагана обща цена в лева без ДДС, както следва:1666,70 /словом: хиляда 

шестотин шестдесет и шест лева и 70 ст/ 
Настоящата оферта има валидност 60 календарни дни, считано от последната 

обявена дата за подаване на оферти. 

          Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния  финансов ресурс 

определен от възложителя 

 
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участника се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради 

което не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника „Валимар“ ООД до етап за оценка на офертата. 

 

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на участниците, 

които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия икономически най- изгодна 

оферта, определена въз основа на следния критерий за възлагане „най – ниска цена“,  

Комисията извърши следното класиране: 



 

КЛАСИРА НА  І-во място: „Класик метал“  ЕООД  с предложена обща цена – 1085,00 

(хиляда осемдесет и пет) лева без вкл. ДДС  

КЛАСИРА НА ІІ-ро място: „Валимар“  ООД  с предложена обща цена – 1666,70 (хиляда 

шестотин шестдесет и шест лева и 70 ст) лева без вкл. ДДС  

 

Отстранени участници- няма. 
       Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените оферти. 

       За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) оригинален 

екземпляр. 

       Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата документация по 

разглежданата обществена поръчка на 30.10.2019г.  

             Председател:    /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.......... 

 

 

 

 

 

 

 


